


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโจฮันเนสเบิรก	-	Nelson	Mandala	Square	-	City	of	Jacaranda	-
เมืองพริทอเรีย	-	พิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร	-	ซันซิตี้

พักที่	Palace
of	the	Lost
City	หรือ
เทียบเทา

3 ซันซิตี้	-	The	Palace	south	Afirica	-	สวนเสือ	The	Lion	Park

พักที่
Peermont
Metcourt
หรือ	เทียบ
เทา

4 ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ	-	สนามบินโจฮันเนสเบิรก	-	สนามบินเคปทาวน	-
กระเชาไฟฟาหมุนรอบตัวเอง	เทเบิ้ลเมาเทน	-	เมืองเคปทาวน	-	ยานมลายู

พักที่	Stay
Easy	Cape
Town	หรือ
เทียบเทา

5 ทาเรือฮูทเบย	-	ลองเรือชมแมวน้ํา	-	เกาะซีล	-	นกเพนกวิน	เมืองไซมอน	-
เมืองไซมอน	-	แหลมกูดโฮป

พักที่	Stay
Easy	Cape
Town	หรือ
เทียบเทา

6 วิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรดวอเตอรฟรอนท	-	Green	Market	Square	-	สนามบิน
เคปทาวน

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿59,911 ฿59,911 ฿59,911 ฿10,500



22.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	10
เคานเตอร	U	สายการบินเอธิโอเปียแอรไลน	โดยมีเจาหนาที่	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.45	น.	ออกเดินทางสูเมืองแอดดิสอาบาบา	ประเทศเอธิโอเปีย	โดยสายการบินเอธิโอเปียแอรไลน

เทีย่วบินที	่ET	619

06.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินแอดดิสอาบาบา	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

08.40	น.	ออกเดินทางสูกรุงโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	โดยเทีย่วบิน	ET	767

ชวงบาย
13.05	น.	ถึง	สนามบินโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	(South	Africa)	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย

5	ชั่วโมง)

จากน้ันนําทานเดินทางสู	Nelson	Mandala	Square	แหลงรวมอาหารพื้นเมืองขนาดใหญนอกเมืองโจฮันเนส
เบิรก	ใหทานไดตื่นตากับรานอาหารพื้นเมืองมากมาย	รวมถึงรานคา	และแหลงแฮงคเอาทของคนทองถิ่น

จากน้ันนําทานสู	“City	of	Jacaranda”	อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในชวงเดือนตุลาคม	เป็นสัญลักษณประจํา
เมืองอันโดดเดน	คือดอกไมสีมวงสด	คือดอกแจกการันดา	(Jacaranda)
***ดอกแจกการันดา	จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี***	
โดยชื่อของ	เมืองพริทอเรีย	(Pretoria)	นามน้ีคือวีรบุรุษผูกลาเมื่อครั้งอดีตกาลนามวา	แอนดีส	พรีทอรีอัส
(Andries	Pretorius)	ปัจจุบันมีความสําคัญเมืองหลวงดานการบริหารของแอฟริกาใต	จึงมีสถานที่สําคัญมากมาย

นําทานชมในบริเวณเมือง	โดยเฉพาะจัตุรัสกลางเมือง	Church	Square	ชมอนุสาวรียของอดีตประธานธิ
บดีของรัฐอิสระชาวบัวร	ชื่อพอล	ครูเกอร	ในบริเวณใกลเคียงกันน้ันเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมือง	อันมี
อนุสาวรียของแอนดีส	พรีทอรีอัสผูกอตั้งเมือง	และลูกชาย	อีกทั้งสถานที่สําคัญทางราชการของเมืองตางๆ	เชน
ทําเนียบประธานาธิบดีและที่ทําการรัฐบาลวุฒิสภา	ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญอลังการจนถูกจัดอันดับเป็น
สถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกดวย	นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว	อีกสถานที่แหงความรูเพื่อ
เขาถึงชนพื้นเมืองผูกลา

ชมภายนอก	พิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร	(Voortrekker	Monument	&	Museum)	อนุสรณสถานฉลองครบรอบ
100	ปีสงครามกับพื้นเมือง	อีกทั้งวิถีแหงชาวบัวรชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ



จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซันซิตี้	(Sun	City)	เมืองที่ถูกสรางตามจินตนาการของ	ชอล	เคิรชเนอร	มหา
เศรษฐีนักลงทุนผูมั่งคั่ง	ใชงบประมาณมหาศาล	ทั้งระยะเวลายาวนานในการสรางอยางปราณีตและสรางสรรค
กวา	18	ปี

จากดินแดนอันไรคาในอดีตแหงแควน	Bophuthatswana	บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต	เป็นอาณาจักรอัน
กวางใหญและพรอมสรรพไปดวยสถานที่พักผอนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญอลังการรวมตัวกัน	รวมทั้ง
เดอะพาเลซ	(The	Palace)	ที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1992	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน	เขาสู
ที่พักสุดหรูเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน	ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก	ทามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติที่ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก	เชิญเพลิดเพลินกับการเลนน้ําภายใน	สระวาย
น้ําขนาดยักษ	ชมการจําลองแผนดินไหวที่เรียกวา	สะพานแหงกาลเวลา	ชมภาพยนตร	หรือเลือกตีกอลฟใน
สนามระดับโลก	ซึ่งออกแบบโดย	GARY	PLAYER	หรือเสี่ยงโชคกับเกมสการพนันนานาชนิด	ในสถานคาสิโน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Palace	of	the	Lost	City	หรือ	เทียบเทา

ตั้งอยูที่เมืองโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใช
บริการมากที่สุดในแอฟริกาใต	และทวีปแอฟริกา	รวมถึงเป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินเซาแอฟริกันแอรเวย

Nelson	Mandala	Square	แหลงรวมอาหารพื้นเมืองขนาดใหญนอกเมือง
โจฮันเนสเบิรก	ใหทานไดตื่นตากับรานอาหารพื้นเมืองมากมาย	รวมถึงรานคา
และแหลงแฮงคเอาทของคนทองถิ่น

City	of	Jacaranda”	อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในชวงเดือนตุลาคม	เป็น
สัญลักษณประจําเมืองอันโดดเดน	คือดอกไมสีมวงสด	คือดอกแจกการันดา
(Jacaranda)	โดยชื่อของเมืองพริทอเรีย	(Pretoria)	นามน้ีคือวีรบุรุษผูกลาเมื่อ
ครั้งอดีตกาลนามวา	แอนดีส	พรีทอรีอัส	(Andries	Pretorius)	ปัจจุบันมีความ
สําคัญเมืองหลวงดานการบริหารของแอฟริกาใต	จึงมีสถานที่สําคัญมากมาย

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า

	พักที่	Palace	of	the	Lost	City	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ใหทานไดอิสระหรือใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในโรงแรมตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สวนเสือ	(The	Lion	Park)	เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการทองเที่ยวเป็นแบบซาฟารี	อันโดด

เดนของแอฟริกา	ชมสัตวป า	เชน	เสือขาว	มาลาย	และสัตวแปลกๆอื่นอีกมากมายรอใหทานไดไปสัมผัสกันอยาง
ใกลชิดและเก็บภาพประทับใจกันไดเต็มที่	ซึ่งสัตวเหลาน้ันอยูอาศัยกันในป าตามแบบระบบนิเวศนอันแตกตาง
กัน	ของแตละชนิดสัตวน้ันๆ	ในแตละโซนพื้นที่อันตางกันออกไปเป็นการชมสัตวตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันนา
มหัศจรรยแหงธรรมชาติลวนๆ	อันหาชมไดยากยิ่งทีเดียว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

พิเศษ	บริการทานดวยบารบีคิวเน้ือสัตวหลากชนิดแบบแอฟริกัน	อาทิ	เชน	เน้ือกวาง	มาลาย
จระเข	ควายป า	ฯลฯ

ทีพ่ัก	นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Peermont	Metcourt	หรือ	เทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

	รับประทานอาหารกลางวัน

เดอะพาเลซ	(The	Palace)	ที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1992	ดวยสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียนผสมแอฟริกัน	เขาสูที่พักสุดหรูเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน	ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก	ทามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติที่ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

	พักที่	Peermont	Metcourt	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ	สูเมืองเคปทาวน

...	น.	ออกเดินทาง	โดยเทีย่วบินที	่……..

...	น.	เดินทางถึง	เมืองเคปทาวน	จากน้ันนําทานเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตวอันป็นเอกลักษณอีกอยางของ
เมือง	คือนกกระจอกเทศ	ณ	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ	ที่มีชื่อเสียงของเมือง	West	Coast	Ostrich	Farm
เรียนรูเรื่องราวอันนาสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ	ที่มีจุดเดนคือ	เป็นสัตวปีกขนาดใหญแตแทนที่จะใชปีกบินกลับ
มีความชํานาญในการใชขาวิ่งไดอยางรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว	แถมปัจจุบันยังเป็นสัตวเศรษฐกิจสําคัญ
ของประเทศอีกดวย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	เมนูจากเน้ือและไข	ของนกกระจอกเทศ

ชวงบาย
นําทานขึน้กระเชาหมุนรอบตัวเองแบบ	360	องศาสู	ภูเขาโตะ	หรือ	Table	Mountain	1ใน	7	สิง่

มหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ	(New	7	Wonders	of	Nature)	ที่ตั้งอยูทางทิศใตของเมืองเคปทาวน	เป็น
ภูเขาที่มีความสูงระดับ	3563	ฟุต	มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโตะ	โดยเกิดจากการยกตัวของ



เปลือกโลกประกอบกับการกัดกรอนโดยลมฝน	บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียว
ที่ไมมีในที่ใดในโลก	(Endemic	Species)	ขางบนภูเขาน้ันมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอยางลงตัวผาน
ภูเขา,	หุบเขา	สายน้ํา	และลําธาร	นําทานขึน้สูจุดชมวิวบนยอดเขา	โดยจากจุดน้ีทานจะสามารถมองเห็นเมือง
เคปทาวนโดยรอบไดทั้งหมด	(ทัง้น้ีการนัง่กระเชาตองขึ้นกับสภาพอากาศอีกดวย	หากมีการปิดทําการ
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยทีไ่มจําเป็นตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีเพื่อความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

จากน้ันเดินทางเขาสูตัว	เมืองเคปทาวน	(Cape	Town)	เมืองสวยติดอันดับ	1	ใน	5	ของโลก	อีกแหงที่ทานไม
ควรพลาดในการไปเยือนครั้งหน่ึงในชีวิต	ทั้งในยุคใหมที่เมืองน้ีเคยไดรับเกียรติเป็นเจาภาพแขงขันฟุตบอลโลก
ในปี	2010	ที่ผานมา	แลวยังเป็นเมืองเกาแกกวา	300	ปี	อีกทั้งสภาพอากาศที่คอนขางบริสุทธิเ์กือบตลอดทั้งปี
ดวยเป็นเมืองที่มีลักษณะคลายอาง	มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษตางๆออกไปหมด

นําทานชม	ยานมลายู	(Malay	Quarter)	เป็นยานที่มีบานเรือนสีสันสดใสตัดกันไปมามีชื่อวา	Bo-Kaap	ซึ่ง
เป็นชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยูในเมือง	Cape	Town	ตั้งแตศตวรรษที่	16	ยานแหงน้ีตั้งอยูบนพื้นที่ลาดชันของ
เนินเขา	Signal	ซึ่งอยูเหนือเขตเมืองเกาขึน้ไป	บริเวณดังกลาวขึน้ชื่อเรื่องความรุมรวยทางวัฒนธรรมของชาวมา
เลยที่ตั้งรกรากมาชานาน	ไมวาจะเป็น	รัฐสภา	City	Hall	หรือมัสยิด	Nurul	ที่สรางขึน้ตั้งแตปี	1844	หรือจะเป็น
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรของชุมชนชาวมลายูซึ่งรวบรวมเรื่องราวตั้งแตปี	1760	นอกจากน้ียังโดดเดนจากบาน
เรือนสีฉูดฉาดตามถนนหินซอกเล็กซอกนอยซึ่งเป็นเอกลักษณสําคัญของยานน้ี	ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Stay	Easy	Cape	Town	หรือ	เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่เมืองโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใช
บริการมากที่สุดในแอฟริกาใต	และทวีปแอฟริกา	รวมถึงเป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินเซาแอฟริกันแอรเวย

ตั้งอยูที่เมืองเคปทาวน	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใชบริการ
มากเป็นอันดับ	2	ของแอฟริกาใต	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติ
โจฮันเนสเบิรก	และยังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเซาตแอฟริกัน
แอรเวย

ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ	ทานจะไดสัมผัสกับวงจรชีวิตของนก
กระจอกเทศอยางใกลชิด	รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอก
เทศ	อันเป็นสัตวเศรษฐกิจที่ทํารายไดดี	ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตวปีกที่มี
ขนาดใหญและวิ่งเร็วที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	เมนูจากเน้ือและไข	ของนกกระจอกเทศ



กระเชาไฟฟาสามารถหมุนรอบตัวเอง	ชมวิวรอบดานไดอยางชัดเจนไกลไป
จนถึงตัวเมืองเคปทาวน

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

เป็นยานที่มีบานเรือนสีสันสดใสตัดกันไปมามีชื่อวา	Bo-Kaap	ซึ่งเป็นชุมชน
ชาวมลายูที่อพยพมาอยูในเมือง	Cape	Town	ตั้งแตศตวรรษที่	16	ยานแหงน้ีตั้ง
อยูบนพื้นที่ลาดชันของเนินเขา	Signal	ซึ่งอยูเหนือเขตเมืองเกาขึน้ไป	บริเวณ
ดังกลาวขึน้ชื่อเรื่องความรุมรวยทางวัฒนธรรมของชาวมาเลยที่ตั้งรกรากมา
ชานาน	ไมวาจะเป็น	รัฐสภา	City	Hall	หรือมัสยิด	Nurul	ที่สรางขึน้ตั้งแตปี
1844	หรือจะเป็นพิพิธภัณฑประวัติศาสตรของชุมชนชาวมลายูซึ่งรวบรวมเรื่อง
ราวตั้งแตปี	1760	นอกจากน้ียังโดดเดนจากบานเรือนสีฉูดฉาดตามถนนหิน
ซอกเล็กซอกนอยซึ่งเป็นเอกลักษณสําคัญของยานน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า

	พักที่	Stay	Easy	Cape	Town	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู	ทาเรือฮูทเบย	(Hout	Bay)	เพื่อลองเรือไปชมแมวน้ําจํานวนมาก	ที่พากันมานอน
อาบแดดรับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติอยูบริเวณเกาะซีล	(Seal	Island)	ซึ่ง
เป็นวิถีชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนามหัศจรรยของสัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา

จากน้ันนําทานชมอีกสัตวโลกนารักเฉพาะถิ่นที่นารักนาเอ็นดูไมแพกันน่ันคือ	เหลานกเพนกวิน	ที่มีถิ่นอาศัย
ตามธรรมชาติอยูบริเวณ	เมืองไซมอนทาวน	(Simon	Town)	ที่มีบานเรือนของเหลามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่น
กันอยูบนเชิงเขา	หันหนาออกสูทองทะเลสีคราม	เหลาบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวนอยพากันเดิน
ตวมเตี้ยมอยางมีความสุขกันอยูบนหาดโบลเดอรอันสงบเงียบน้ี	ใหทานไดถายรูปและชมอิริยาบทนารักน้ีอยาง
สนุกสนาน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	พิเศษ	บริการทานดวย	เมนูกุงมังกร
ทานละ	1	ตัว

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	แหลมกูดโฮป	(Cape	of	Good	Hope)	ชมทัศนียภาพอันงดงาม	ณ	บริเวณ	Cape



Point	จุดสําคัญแหงมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต	ดวยความยากของการเดินเรือ	ผานเสนทางน้ีไปไดน้ันชาง
ยากเย็น	ทําใหมีตํานานเรื่องเลาของเหลากะลาสีนักเดินเรือ	ที่กลาวขานกันมาเป็นเวลานาน	ตั้งแตอดีตทั้งการ
หายสาบสูญไปอยางไรรองรอย	ดวยกระแสคลื่นลมอันโหดราย	สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ	ทําใหมีการ
กลาวถึงการกาวผานอาณาเขตน้ีไปไดดวยความหวังยิ่งน้ัน	ชางยากเย็นไมนอยทีเดียว	อันเป็นที่มาแหงชื่อของ
แหลมแหงน้ีที่ตองอาศัยความศรัทธาแหงความหวังยิ่งน่ันเอง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Stay	Easy	Cape	Town	หรือ	เทียบเทา,เมืองสาวัตถี

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาเรือที่จะพาทานไปเกาะมแมวน้ํา	จํานวนมาก	ที่พากันมานอนอาบแดด
รับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติอยูบริเวณ
เกาะดุยเกอร	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนามหัศจรรยของสัตวโลกนา
รักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา

ทาเรือฮูทเบย	(Hout	Bay)	เพื่อลองเรือไปชมแมวน้ําจํานวนมาก	ที่พากันมา
นอนอาบแดดรับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติ
อยูบริเวณเกาะซีล	(Seal	Island)	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนา
มหัศจรรยของสัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา

เกาะซีล	(Seal	Island)	นําทานชมแมวน้ําจํานวนมาก	ที่พากันมานอนอาบแดด
รับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติอยูบริเวณ
เกาะซีล	(Seal	Island)	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนามหัศจรรยของ
สัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา

นกเพนกวิน	ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยูบริเวณเมืองไซมอนทาวน	(Simon
Town)	ที่มีบานเรือนของเหลามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยูบนเชิงเขา	หันหนา
ออกสูทองทะเลสีคราม	ใหทานไดถายรูปและชมอิริยาบทนารักน้ีอยาง
สนุกสนาน

ณ	เมืองแหงน้ีบานเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยูตามเนินเขา	หันหนาออกทะเล	ซึ่ง
เจาของสวนมากเป็นคนมีฐานะทั้งน้ัน	เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร	เจา
บานตัวนอยนกเพนกวินอัฟริกัน	ตัวผูมีสีสันมากกวาตัวเมีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	พิเศษ	บริการทานดวย	เมนูกุงมังกร	ทานละ	1	ตัว



อยูในเขตสงวน	Cape	of	Good	Hope	Nature	Reserve	ปลายสุดแหลมมี
ประภาคารขนาดใหญ	จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แอตแลนติกมาบรรจบกันไดชัดเจน

	รับประทานอาหารคํ่า

	พักที่	Stay	Easy	Cape	Town	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู	Green	Market	Square	เป็นตลาดที่อยูใจกลางเมืองเคปทาวน	ซึ่งมีสินคาหลากหลายชนิด
มากมาย	อาทิเชน	ผาชนิดตางๆ	สรอยคอ	หนากาก	สินคาพื้นเมือง	ของฝากตางๆมากมาย	ใหทานอิสระเลือกซื้อ
สินคาฝากตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานถายรูปและพักผอนบริเวณริมอาว	ยานวิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรด	วอเตอรฟรอนท
(Victoria	&	Alfred	Waterfront	)	สถานที่พักผอนตากอากาศ	ในบรรยากาศกอนคํ่า	อันงดงามรอใหทานได
สัมผัส	ทั้งรานอาหาร	รานคา	โรงภาพยนต	บริเวณทาเรือน้ัน	อีกมุมมองที่ตางและนาสนใจของเมืองโรแมนติกน้ี

นําทานเดินทางสู	สนามบินเคปทาวน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
14.55	น.	ออกเดินทางกลับสูแอดดิสอาบาบา	โดยเทีย่วบินที	่ET	846

22.20	น.	ถึง	สนามบินแอดดิสอาบาบา	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดที่อยูใจกลางเมืองเคปทาวน	ซึ่งมีสินคาหลากหลายชนิดมากมาย
อาทิเชน	ผาชนิดตางๆ	สรอยคอ	หนากาก	สินคาพื้นเมือง	ของฝากตางๆ
มากมาย	ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาฝากตามอัธยาศัย	จากน้ันนําทานถายรูป
และพักผอนบริเวณริมอาว

วิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรด	วอเตอร	ฟรอนท	เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ
ขนาดใหญใหคุณไดสัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน	มีรานคา	รานอาหาร
โรงภาพยนตร	และเป็นทาเทียบเรือขนาดเล็กอีกดวย



ตั้งอยูที่เมืองเคปทาวน	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใชบริการ
มากเป็นอันดับ	2	ของแอฟริกาใต	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติ
โจฮันเนสเบิรก	และยังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเซาตแอฟริกัน
แอรเวย

00.35	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่ET	618

13.20	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภ์าพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตให	เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และ	รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถ	คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน15ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท
ราบ	ลวงหนาอยางนอย	14	วันกอนการเดินทาง

6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	45	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	20,000	บาท	(ทีน่ัง่จะ
ยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	20	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบินทานละไมเกิน	2	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโลกรัม

4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

8.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)

9.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา
หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	23	ก.ก.	ตอชิ้น	และมากกวา	2	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บ
ป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน



3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.	คาทิปคนขับรถ	ไกดทองถิ่น	และ	Ranger	(ทานละ	28	USD)

6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน	3	USD	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	USD	)

7.	ไมรวมคาวีซาสําหรับคนตางชาติ

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง	สําหรับผูทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี
ตัง้แตวันที	่1	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใตกําหนดใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	18

ปี	ทีเ่ดินทางเขา	หรือ	ออก	จากประเทศแอฟริกาใต	จะตองมีเอกสารดังตอไปน้ี

หากเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	จะตองมี
สําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใตเทาน้ัน

หากเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองมี
สําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใตเทาน้ัน

หนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณอักษรจากบิดา	หรือ	มารดาที่ไมไดเดินทางมาดวย	และหนังสือยินยอมตองมีอายุไม
เกิน	4	เดือนกอนวันเดินทาง

ในกรณีทีผู่ทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี	และอยูในการดูแลของบิดา	หรือ	มารดาเพียงทานเดียว	จะตองมี
-	คําสั่งศาลที่ใหสิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณแกบิดาหรือมารดาที่เดินทางพรอมกับเด็ก
-	ในกรณีที่บิดา	หรือ	มารดาทานใดทานหน่ึงเสียชีวิตแลว	ใหนําใบมรณะบัตรมาแสดง

หากเดินทางกับผูใหญทีไ่มใช	บิดามารดา
สําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใตเทาน้ัน

หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เป็นลายลักษณอักษรจากบิดามารดา	หรือผูปกครองตามกฎหมาย	และ

สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน	ของบิดามารดา	หรือผูปกครองตามกฏหมาย	และ

ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา	หรือผูปกครองตามกฏหมาย

หากเด็กเดินทางคนเดียว
สําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใตเทาน้ัน	และ

จดหมายรับรองของผูที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต	ตองมี	ที่อยู	และรายละเอียดขอมูลเพื่อการติดตอ	และ

สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่มารับเด็ก	รวมถึง	วีซา	หรือ	ใบอนุญาตอยูอาศัย	(หากมีการขอตรวจ
สอบ)	และที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา	หรือผูปกครองตามกฏหมาย	และบุคคลที่เด็กจะไป
อยูอาศัยดวยในแอฟริกา	เอกสารอยางใดอยางหน่ึง



หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เป็นลายลักษณอักษรจากบิดาและมารดา	หรือผูปกครองตามกฎหมาย	หรือ

เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึงพรอมกับ	คําสั่งศาลที่ใหสิทธิในการดูแลเด็กโดย
สมบูรณ

โปรดทราบในใบแจงเกิดจะตองมีขอมูลของบิดาและมารดาของเด็ก	หากเอกสารไมใชภาษาอังกฤษ	จะตองแปล
เอกสารฉบับน้ันเป็นภาษาอังกฤษ	และตองไดรับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับน้ัน	หากผูโดยสารเดิน
ทางโดยที่ไมมีเอกสารเหลาน้ี	อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเขา	หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต

ขอกําหนดที่ระบุขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับผูโดยสารทีอ่ยูในระหวางการเปลีย่นเครื่อง	เวนแตผู
โดยสารทานนัน้จําเป็นตองมีวีซาในการเดินทางผานควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณระหวางกระบวนการ
ขอวีซาในการเดินทางผาน	และผูเดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซาติดตัวไวขณะเดินทาง

ขอยกเวน	
หากผูโดยสารที่อายุตํ่ ากวา	18ปี	เดินทางสูแอฟริกาใตกอนวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.2558	สามารถเดินทางไดโดยที่ยัง

ไมตองมีเอกสารเหลาน้ี	โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.2558	ได

ผูโดยสารที่อายุตํ่ ากวา	18ปี	ไมจําเป็นตองมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผานเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
นานาชาติ

ผูโดยสารที่อายุตํ่ ากวา	18ปี	และถือวีซาแอฟริกาใต	ไมจําเป็นตองแสดงเอกสารเหลาน้ี

ในกรณีที่บางประเทศไดมีการรับรองชื่อผูปกครองอยางเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก	เอกสารเหลาน้ี
สามารถใชยืนแสดงหลักฐานแทนได	(ตัวอยางเชน:	หนังสือเดินทางของอินเดียที่มีระบุชื่อผูปกครองของเด็ก	สามารถ
ใชเอกสารน้ียื่นแทนเอกสารใบแจงเกิดได

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ไกดทองถิน่	และ	Ranger	ทานละ	28	USD	และ	คาทิป
มัคคุเทศกจากเมืองไทย	ทานละ	24	USD***

**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

**พาสปอรตตางชาติ	โปรดติดตอเรา**	ราคาทัวรสําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองทีเ่ขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯไปเขาพักเมืองที่ใกล
เคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง



3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	45	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท

4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.		กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด		

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


