
SOUTH AFRICA 2020  

 

Ø บนิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

Ø พกัโรงแรมสดุหร ู4 ดาว 4 คนื  / พเิศษสดุ! พกัโรงแรมสดุหรรูะดบั 5 ดาว THE PALACE 
OF THE LOST CITY 1 คนื 

Ø ตืน่เตน้กบักจิกรรมทอ่งซาฟาร ีสอ่งสตัวป่์าหายากทีว่นอุทยานพลีนัเนสเบริก์ 

Ø เดนิภายในประเทศดว้ยสายการบนิ DOMESTIC สูเ่มอืงเคปทาวน ์ 1 ใน 5 เมอืงทีส่วยของ
โลก 

Ø ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า 360 องศาสูส่ดุชมววิดา้นบน TABLE MOUNTAIN 

Ø สมัผสักบัวงจรชวีติของนกกระจอกเทศอยา่งใกลช้ดิ 

Ø ชอ้ปป้ิงยา่น A&V WATERFORNT และพกัผอ่นชมววิตากอากาศใจกลางเมอืงเคปทาวน์ 

Ø ลอ่งเรอืไปชมแมวน า้ นกเพนกวนิ และชมทศันยีภาพแสนงดงามทีแ่หลมกูด๊โฮป 

Ø พเิศษ!!! กุง้มงักรและหอยเป๋าฮือ้ เมนขู ึน้ชือ่ รวมท ัง้ชมิเนือ้สตัวป่์านานาชนดิ 

 

 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ดไูบ 

2  ดไูบ - โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี - อนสุาวรยีว์ูรเ์ทรคเกอร ์- ท าเนยีบประธานาธบิด ี

3  ทอ่งซาฟาร ีMORNING GAME DRIVE - อาณาจกัรซนั ซติ ี ้ 

4  THE LION  PARK - เคปทาวน ์(บนิภายใน) 

5  TABLE  MOUNTAIN - เนนิเขา SIGNAL HILL - หมูบ่า้น BO KAAP - ฟารม์
นกกระจอกเทศ - หา้งสรรพสนิคา้วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรต วอเตอรฟ์รอ้นท ์

6  เกาะซลี - ถนนเรยีบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท ์- แหลมกูด๊โฮป - แพนกวนิหาด
โบลเดอร ์- โรงกล ัน่เหลา้องุน่กรทูคอนสแตนเทยี 

7  เคปทาวน ์– ดไูบ 

8  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

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 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ดไูบ 

18.00  คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิ เอมเิรตส ์
(EK) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก 

21.25  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดย 
สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที ่EK373   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

 



วนัที ่2 ดไูบ - โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี - อนสุาวรยีว์ูรเ์ทรคเกอร ์- ท าเนยีบ
ประธานาธบิด ี

00.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง ) 

04.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิออาร ์แทมโบ เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ 
ประเทศแอฟรกิาใต ้โดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที ่EK761    

10.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิออาร ์แทมโบ เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศ
แอฟรกิาใต ้  
(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6ชัว่โมง) 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระแลว้ 

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพือ่ไปรับประทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพรทิอเรยี (PRETORIA) หรอืเมอืงแหง่ดอกไมส้มีว่ง เป็น
เมอืงหลวงแหง่การปกครองพรอ้มกับการเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีสํ่าคัญอกีแหง่
หนึง่ของประเทศแอฟรกิาใต ้เมอืงนีม้ตีน้ศรตีรัง หรอื JACARANDA TREES ซึง่เป็น
จดุเดน่ของเมอืงปลกูอยูเ่ต็มถนนในเมอืงมากกวา่ 50,000 ตน้ ดอกศรตีรังจะบานเต็ม
เมอืงในชว่งเดอืนตลุาคม และถนนจะถกูปกคลมุไปดว้ยสมีว่งของดอกไมท้ีกํ่าลังบานนํา
ทา่นชม อนสุาวรยีว์ูรเ์ทรคเกอร ์(VOORTREKKER MONUMENT) อนุสาวรยีแ์หง่
นีส้รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึการเดนิทางอพยพของพวกบัวรจ์ากปลายแหลมของทวปี เขา้สูใ่จ
กลางประเทศแอฟรกิาใตแ้ละรว่มฉลองครบรอบ 100 ปีของการสูร้บกับชาวพืน้เมอืง 
หลังจากนัน้นําเทีย่วชม ท าเนยีบประธานาธบิด ี(UNION BUILDING) และทีทํ่า
การของรัฐบาลทีใ่หญโ่ตมโหฬารราวกับพระราชวงั จนตดิอันดับวา่เป็นทําเนยีบ
ประธานาธบิดทีีส่วยทีส่ดุในโลก 

    

 หลังจากนัน้นําทกุทา่นออกเดนิทางสู ่BAKUBUNG BUSH LODGE 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารในลอดจ์ (2) 

ทีพ่กั BAKUBUNG BUSH LODGE ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ทอ่งซาฟาร ีMORNING GAME DRIVE - อาณาจกัรซนั ซติ ี ้ 

05.30  นําทา่นเปิดประสบการณ์ ทอ่งซาฟาร ี(MORNING GAME DRIVE) ทีว่นอทุยาน
สตัวป่์าแหง่เขาพลีาเนสเบริก์บนพืน้ทีก่วา่ 500 ตารางกโิลเมตรทีอ่ดุมไปดว้ยธรรมชาติ



ทีว่า่กันวา่สมบรูณ์ทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกบรกิารดว้ยรถซาฟาร ีและมนีายพรานนําตลอด
การนําชมสตัวป่์าหายาก รับรองไดว้า่ทา่นไมส่ามารถสมัผัสไดจ้ากทีใ่ดในโลกนับวา่คอื
เอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของการทอ่งเทีย่วแอฟรกิาใตเ้รยีกไดว้า่ ถา้มาแอฟรกิาไตแ้ลว้
ไมไ่ดส้อ่งสตัว ์ถอืวา่มาไมถ่งึ 

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม (3) 

หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่อาณาจกัรซนั ซติ ี ้(SUN CITY) หรอื THE LOST CITY 
เมอืงลับแลแหง่หบุเขาแสงตะวนัเมอืงทีถ่กูสรา้งตามจนิตนาการของ ชอลเคริช์เนอร ์
มหาเศรษฐนัีกลงทนุผูม้ั่งคั่ง ใชง้บประมาณมหาศาล ทัง้ระยะเวลายาวนานในการสรา้ง
อยา่งปราณีตและสรา้งสรรคก์วา่ 18 ปี จากดนิแดนอันไรค้า่ในอดตีแหง่แควน้ 
BOPHUTHATSWANA บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้เป็นอาณาจักรอันกวา้งใหญ่
และพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานทีพ่ักผอ่นตากอากาศอันสวยหรแูละยิง่ใหญอ่ลังการรวมตัว
กัน 

    

รวมทัง้ เดอะพาเลซ (THE PALACE) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบโคโลเนยีนผสมแอฟรกิัน ทีพั่กสดุหรเูพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกครบ
ครัน ดว้ยบรกิารระดับมาตรฐานโลก พาทกุทา่นชมววิบนยอดของ KING’S TOWER 
ซึง่เป็นจดุสงูสดุของโรงแรม VALLEY OF WAVE สวนน้ําขนาดใหญ ่ซึง่มไีฮไลทอ์ยูท่ี่
คลืน่ยักษ์เทยีมอยูบ่รเิวณตรงกลางใหท้า่นรูส้กึเหมอืนวา่ยอยูใ่นทอ้งทะเลจรงิๆ และ
สะพาน BRIDGE OF TIME ทีม่กีารจําลองแผน่ดนิไหวทกุ 1 ชัว่โมง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร OCEANS BASKET (4) 

นําทกุทา่น CHECK IN ที ่THE PALACE HOTEL  อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร LILY ASIAN KITCHEN (5) 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั THE PALACE HOTEL ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 THE LION  PARK - เคปทาวน ์(บนิภายใน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 



นําทา่นเดนิทางสู ่THE LION PARK สวนสตัวส์ไตลซ์าฟารทีีย่กกองทัพสงิโตเจา้ป่า
มาเป็นจดุขายจะแบง่ออกเป็น 2 โซนไดแ้ก ่โซนซาฟารทีีต่อ้งน่ังรถหุม้ตะแกรงเหล็ก
เพือ่เขา้ไปชมสตัวน์านาชนดิ เชน่ สงิโตขาว เสอีชตีา้ห ์หมาป่า และโซนสวนสตัวข์นาด
ยอ่มๆ เชน่ มา้ลาย ยรีาฟ ใหท้า่นไดไ้ปสมัผัสและเก็บภาพความประทบัใจกันอยา่ง
ใกลช้ดิ 

   

กลางวนั  รบัประทานบารบ์คีวิเนือ้สตัวป่์านานาชนดิ  ณ ภตัตาคารคารน์วิอร ์(7) 

13.30  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโจฮันเนสเบริก์ สู ่เมอืงเคปทาวน ์ โดยสายการบนิ MANGO 
AIRLINES  
(น้ําหนักกระเป๋าโหลด 30 กโิลตอ่ทา่น / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิล) 

เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเคปทาวน ์(CAPE TOWN) เมอืงทีส่วยตดิอันดับ 1ใน 5 ของโลก 
อกีแหง่ทีท่า่นไมค่วรพลาดในการไปเยอืนครัง้หนึง่ในชวีติ ทัง้ในยคุใหมท่ีเ่มอืงนีเ้คย
ไดร้ับเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแขง่ขันฟตุบอลโลก ในปี 2010 ทีผ่า่นมา และยังมเีมอืงเกา่แก่
อกี 300 ปี อกีทัง้สภาพอากาศทีค่อ่นขา้งบรสิทุธิเ์กอืบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมอืงที่
ลักษณะคลา้ยอา่งมลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิตา่งๆออกไปหมด  เนือ่งดว้ยลักษณะภมูิ
ประภมูปิระเทศทีต่ัง้อยูท่างตอนใตส้ดุของประเทศมแีหลมกู๊ดโฮปทีย่ืน่อกไประหวา่ง 
มหาสมทุรอนิเดยีและมหาสมทุรแอตแลนตคิปัจจบุันเป็นเมอืงหลวงฝ่ายนติบิัญญัตขิอง
แอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรยีและบลมูฟอนเทน ซึง่เป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิาร
ประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั COMMODORE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 TABLE  MOUNTAIN - เนนิเขา SIGNAL HILL - หมูบ่า้น BO KAAP - ฟารม์
นกกระจอกเทศ - หา้งสรรพสนิคา้วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรต วอเตอรฟ์รอ้นท ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม (9) 

นําทา่นขึน้กระเชา้ 360 องศาสู ่TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ทางธรรมชาต ิทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องเมอืงเคปทาวน ์เป็นภเูขาทีม่คีวามสงูระดับ 3563 
ฟตุ มลีักษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดเูหมอืนโต๊ะ โดยเกดิจากการยกตัวของเปลอืก
โลกประกอบกับการกัดกรอ่นโดยลมฝน บนยอดเขามพีรรณพชืนานาชนดิและหลายชนดิ
เป็นพชืถิน่เดยีว ไมม่มีทีีไ่หนในโลก ขา้งบนภเูขานัน้มธีรรมชาตทิีส่วยงามผสมผสานกัน
อยา่งลงตัวผา่น ภเูขา, หบุเขา , สายน้ํา  และลําธาร นําทา่นขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขาที่
สามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวนโ์ดยรอบทัง้หมด 
(ทัง้นีก้ารน่ังกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพอากาศดว้ย หากมกีารปิดทําการทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยทีไ่มจํ่าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีเ้พือ่ความ



ปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

หลังจากนัน้นําทกุทา่นแวะถา่ยรปู ณ เนนิเขา SIGNAL HILL เป็นเนนิเขาแบนทีม่ี
จดุเดน่ตัง้อยูใ่นเคปทาวนต์ดิกับ LION'S HEAD และ TABLE MOUNTAIN หรอื หมูบ่า้น 
KO BAAP เมอืงเกา่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา SIGNAL HILL เหนอืใจกลางเมอืงและเป็น
ศนูยก์ลางประวตัศิาสตรข์องวฒันธรรมแหลมมาเลยใ์นเคปทาวน ์

    

นําทา่นสู ่ฟารม์นกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM) ฟารม์เลีย้ง
นกกระจอกเทศขนาดใหญใ่หท้า่นไดส้มัผัสกับวงจรชวีติของนกกระจอกเทศอยา่ง
ใกลช้ดิ รับชมและรับฟังเรือ่งราวของการเลีย้งนกกระจอกเทศอันเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิทีทํ่า
รายได ้ตลอดจนวงจรชวีติของสตัวปี์กทีม่ขีนาดใหญแ่ละวิง่เร็วทีส่ดุในโลกใหท้กุทา่นได ้
ทํากจิกรรมตา่งๆภายในฟารม์นกกระจอกเทศ เชน่การใหอ้าหาร,ทดลองเหยยีบไข่
นกกระจอกเทศ,ขีห่ลังนกกระจอกเทศ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารในฟารม์นกกระจอกเทศ (10) 

นําคณะเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรต วอเตอรฟ์รอ้นท ์
(V&A WATER FORNT) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีใ่หท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับ
การชอ้ปป้ิงและพักผอ่นชมววิตากอากาศใจกลางเมอืงเคปทาวน์ เก็บภาพสวยๆดืม่ดํ่ากับ
บรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ มรีา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์และเป็นทา่เทยีบ
เรอืขนาดเล็กอกีดว้ย 

   

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11) 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั COMMODORE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 เกาะซลี - ถนนเรยีบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท ์- แหลมกูด๊โฮป - แพนกวนิ
หาดโบลเดอร ์- โรงกล ัน่เหลา้องุน่กรทูคอนสแตนเทยี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม (12) 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืฮูทเบย ์(HOUT BAY) เพือ่ลอ่งเรอืไปชมแมวน้ําจํานวน
มากทีพ่ากันมานอนอาบแดดรับความอุน่จากแสงอาทติยอ์ยา่งมคีวามสขุตามธรรมชาติ
อยูบ่รเิวณ เกาะซลี (SEAL ISLAND) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบถอันน่ามหัศจรรย์



ของสตัวโ์ลกน่ารัก 

จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูบรเิวณถนน CHAPMAN’S PEAK ถนนทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นถนน
สายทีส่วยทีส่ดุในโลกสายหนึง่ตดิรมิฝ่ังมหาสมทุร (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วนั
เดนิทาง) 

   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร TWO OCEANS (13) 

นําทา่นเดนิทางสู ่แหลมกูด๊โฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ขึน้รถรางชมทัศนยีภาพ
อันงดงาม ณ บรเิวณ CAPE POINT จดุสําคัญแหง่มหาสมทุรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ย
ความยากของการเดนิเรอืผา่นเสน้ทางนีไ้ปไดนั้น้ชา่งยากเย็น ทําใหม้ตํีานานเรือ่งเลา่
ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรอื ทีก่ลา่วขานกันมาเป็นเวลานานตัง้แตอ่ดตีทัง้การหาย
สาบสญูไปอยา่งไรร้อ่งรอย ดว้ยกระแสคลืน่ลมอันโหดรา้ย สภาพอันแปรปรวนเสมอทํา
ใหม้กีารกลา่วถงึการกา้วผา่นอาณาเขตนีไ้ปไดด้ว้ยความหวงัยิง่นัน้ ชา่งยากเย็นไมน่อ้ย
เลยทเีดยีว อันเป็นทีม่าแหง่ชือ่ของแหลมแหง่นีท้ีต่อ้งอาศัยความศรัทธาแหง่ความหวงั
ยิง่นัน้ จากนัน้พาทกุทา่นไดเ้ยีย่มชมเหลา่นกเพนกวนิสญัชาตแิอฟรกิัน ณ หาดโบลเดอร์ 

    

จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสูไ่รอ่งุน่แหลง่ผลติไวนข์ึน้ชือ่และเกา่แกท่ีส่ดุในแอฟรกิาใต ้ 
กรทูคอนสแตนเทยี (GROOT CONSTANTIA) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1692 โดย
ผูว้า่การเมอืงชาวดัตซ ์จนกระทั่งปัจจบุันยังคงดําเนนิการทําไวนห์รอื เหลา้องุน่อันขึน้ชือ่
อยู ่และเปิดบรกิารใหค้นทั่วไปเขา้ชมภายในเกีย่วกับผลติภัณฑไ์วนซ์ ึง่จัดแสดงประวตัิ
ความเป็นมาของไวนย์อ้นหลังไปถงึ 500 ปี ในชว่งครสิตวรรษที ่18-19จากความมั่นคง
ในอตุสาหกรรมการผลติและการจําหน่ายไวน ์ก็ทําใหม้กีารสรา้งบา้นโรงบม่ ใน
สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่และสวยงาม ทีเ่รยีกวา่ เคปดัตซ ์(CAPE DUTCH) มลีักษณะ
เป็นเอกลักษณ์ทีย่ังอยูม่าถงึทกุวนันี ้ซ ึง่ทา่นสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลอืก
ซือ้ไวนท์ีข่ ึน้ชือ่ไดต้ามอัธยาศัย 



   

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่พืน้เมอืง ณ ภตัตาคาร WANGTHAI LAGOON BEACH 
(14) 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั COMMODORE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 เคปทาวน ์– ดไูบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม (15) 

หลังจากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิคปทาวน ์เมอืงเคปทาวน ์

13.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
เทีย่วบนิที ่EK773 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

00.35  ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

02.50  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิ
ที ่EK384 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.30  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

หมายเหต ุ

อตัรานีร้วม 

✔ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน้ํามันเชือ้เพลงิ 

✔ คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เสน้ทางโจฮันเนสเบริก์ -เคปทาวน ์

✔ คา่รถโคช้มาตรฐาน ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

✔ คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

✔ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

✔ โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน พักหอ้งละ 2 ทา่น 



✔ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

✔ สําหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 30 กโิลกรัม/ใบ 

โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และนําสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน้ําหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวาง
น้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

✔ คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตาม

กรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

✘ คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

✘ คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 

✘ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

✘ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

✘ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (สําหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

✘ คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง*ขอเก็บพรอ้มกับ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื* 

✘ คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่ับความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

✘ คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(SINGLE) ,หอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และ
โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรม
นัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก
หอ้งพัก 

การจองและช าระเงนิ 

ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 30,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตชิาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 45 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลกิ 



ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45  วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 – 44 วนัหักคา่มัดจํา 40,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 – 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํากรุ๊ป
ได ้

อยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนัหรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้
ทา่นตอ้งการ 

หมายเหตอุืน่  ๆ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก
ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4. หลังจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


