
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

ขึน้ชมความงดงามจากมุมสูงของเมืองเคปทาวน์ โดยเฮลคิอปเตอร์ 
ชมฉลามขาว ณ เมืองกนัส์บาย ที่ได้ขึน้ช่ือว่าเป็นอกีเมืองที่สามารถชมฉลามขาวได้ดีที่สุด 

สัมผสัความน่ารักของฝูงแมวน า้ ณ เกาะดุยเกอร์ และ เพนกวิน ณ หาดโบลเดอร์ 
ชมอนุสาวรีย์หนทางไกลสู่เสรีภาพ จุดเร่ิมต้นของการต่อสู้เร่ืองการเหยียดสีผวิและความเท่าเทียม 

พเิศษ ท่องซาฟารี ณ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ และ ป่าปิลนัเนสเบิร์ก เพิม่ตามล่าหา BIG 5  
เดินทางสะดวกสบาย โดยเที่ยวบินภายใน 2 ขา จาก เคปทาวน์-ครูเกอร์ // ครูเกอร์-โจฮันเนสเบิร์ก 

ก าหนดการเดินทาง 
10-19 ส.ค. // 21-30 ก.ย. // 12-21 ต.ค. // 30 พ.ย.-09ธ.ค. 2562 
( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 สัปดาห์) 



 

 

 

 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 ประตู 9

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES)  พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ
และบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.35 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ  โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 373 
วนัที่ 2 ดูไบ - เคปทาวน์ - ขึน้เฮลคิอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง - เทเบิล้ เมาท์เท่น     
00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง)  
03.50 น. ออกเดินทางสู่ เคปทาวน์  โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 772 
11.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน์  ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (ส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยไดรั้บกำรยกเวน้กำรขอวีซ่ำ สำมำรถพ ำนกัในแอฟริกำใต้
ได ้30 วนั) น าท่านชมเมืองเคปทาวน์ 
(CAPE TOWN) ซ่ึงต้ังอยู่ในแหลม
ทางใต้สุดของประเทศ  เป็นเมือง
ท่องเท่ียวต่ำงอำกำศ และยงัมีแหลม
ต่ำงๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักกนัดีคือแหลมกู๊ด
โฮป และแหลมอำกุลฮำส ซ่ึงตั้งอยู่
ปลำยใต้สุดของทวีปแอฟริกำ เป็น
จุดที่มหำสมุทรแอต แลนติคและ
มหำสมุทรอินเดียมำบรรจบกนัจึงท ำให้มีอำกำศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝ่ังทะเลของเคปทำวน์น้ี 
เป็นเส้นทำงท่ีน่ำเท่ียวท่ีสุดและมีวิวทิวทศัน์ท่ีงดงำมน่ำต่ืนตำต่ืนใจเป็นอย่ำงยิ่ง *พิเศษ!!!น าท่านขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง ท่านจะได้เห็นความสวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้
โดยรอบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากน้ัน น าท่านขึน้สู่ เทเบิล้ เมาท์เท่น (TABLE MOUNTAIN) ภูเขาสูง

ยอดตัดตรงเห มือนกับโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้ าหมุนรอบ ตัวเอง  (TABLE MOUNTAIN AERIAL 

CABLEWAY)  ซ่ึงในช่วงท่ีลมแรง
ห รือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้ ง น้ี เพื่ อ
ควำม  ปลอดภยัของผูม้ำเยอืน ข้ึนมำ
ด้ำนบน มีเส้นทำงเดินลัดเลำะไป
ต ำ ม แ น ว ข อ บ เข ำ  เพื่ อ ใ ห้
นักท่องเท่ียวได้ชมวิวรอบด้ำนได้
อย่ำงชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมือง



 

 

 

 

 

เคปทำวน์ทีเดียว บนภูเขำโต๊ะน้ีมีสัตวต์วัเล็กประเภทหน่ึงหน้ำตำน่ำเอ็นดู ช่ือว่ำตวัเดสซ่ี หรือกระต่ำย
บิน (DASSIE OR ROCK RABBIT) มีลกัษณะก่ึงผสมระหว่ำงกระรอกกบักระต่ำยเป็นมิตรกับผูค้นท่ี
ผ่ำนมำเยือน เม่ือมองไปรอบๆ เรำจะเห็นภูเขำรำยลอ้มหลำยต่อหลำยลูก แต่ท่ีโดดเด่นคือ ไลออ้นเฮด 
(LION HEAD) ภูเขำท่ีมองดูแลว้ใครๆ ก็ตอ้งพูดว่ำคลำ้ยกบัหัวสิงโต ในเวลำท่ีพระอำทิตยก์ ำลงัจะลบั
ขอบฟ้ำภูเขำลุกน้ีมีสีแดงสวยงำมยิง่นกั หมายเหตุ กระเช้า CABLE CAR จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรง
หรือมีฝนตกจะหยดุวิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จัดโปรแกรมทัวร์ น่ังรถม้า
ชมปราสาทแห่ง แหลมกู๊ดโฮป แทน  

ค า่ บริการอาคารค า่ ณ ภัตตาคารอาหาร  

ที่พกั :  THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 3 เคปทาวน์ - กนัส์บาย - ด าน า้ร่วมกบัฉลามขาว  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

04.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกันส์บาย (GANSBAAI) หมู่บ้านชาวประมงใน WESTERN CAPE ของ
แ อ ฟ ริ ก ำ ใต้  (SOUTH AFRICA) 
โดยนักวจิยัที่ไดเ้ป็นหน่ึงในสถำนที่
ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อที่จะดูปลำฉลำม
ขำวยักษ์  น ำทุก ท่ ำน ร่วม สัมผัส
ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ สุ ด ขี ด ก ล ำ ง 
ม ห ำ ส มุ ท ร แ อ ต แ ล น ติ ก
“ATLANTIC OCEAN”  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่ านด าน ้ าอ ยู่ในกรงชมฉลามขาว “GREAT WHITE SHARK CAGE DIVING” ที่หนังสือ 

LONELY PLANET ยกให้เป็น 1 ใน 
5 กิจกรรมท่ีต่ืนเต้นที่ สุดของโลก 
ก ำ ร ด ำ น ้ ำ ร่ ว ม กั บ ฉ ล ำม ข ำ ว 
“GREAT WHITE SHARK CAGE 
DIVING” กลำยเป็นที่ เป็นที่ นิ ยม
ของนักท่องเที่ยว ที่ต้องกำรควำม
ต่ืนเต้นแบบใหม่และผูท้ี่ต้องกำรดู
ฉลำมขำวอย่ำงใกล้ชิด ผูม้ำชมปลำ



 

 

 

 

 

ฉลำมขำว จะอยู่ในกรงท่ีมั่นคงแข็งแรง ซ่ึงจะเป็นจุดที่เห็นปลำฉลำมขำวได้ชัดเจนที่สุด โดยที่ย ัง
ปลอดภยัอยูแ่ละเม่ือตอ้งเผชิญหนำ้กบั สัตวน์กัล่ำท่ีตวัใหญ่และดุร้ำยอยำ่งปลำฉลำมขำวยอ่มเป็น 

 
 

สถำนกำรณ์ที่ท ำ ให้อดรีนำลีนฉีดพล่ำน ไปทัว่ร่ำงกำยเป็นประสบกำรณ์ท่ีน่ำคน้หำวธีิกำรล่อปลำฉลำม
ขำวคือกำรใช้เหยื่อ ท่ีชุ่มไปด้วยเลือดไปเป็นเป้ำล่อเรียก ควำมสนใจของปลำฉลำมขำว (กำรด ำน ้ ำ) 
(โปรแกรมกำรชมฉลำมขำว ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ ในแต่ละวนัเป็นหลกั) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 4 เคปทาวน์ - ฮูทเบย์ - ชมแมวน า้ - ไซมอน - แหลมกู๊ดโฮป - โจฮันเนสเบิร์ก  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 น าท่านลงเรือที่ท่าเรือฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพ่ือไปชมแมวน ้าที่เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) 
เห ล่ำแมวน ้ ำตัวอ้วน อุยนอนเบียด เสียด
อำบแดดกนัเต็มเกำะตำมธรรมชำติ แลว้แวะ
เยี่ยมเหล่ำบรรดำนกเพนกวินแอฟริกันท่ี 
“เมืองไซมอน” (SIMON’S TOWN) ณ เมือง
แห่งน้ีบำ้นเรือนจะตั้งลดหลัน่กนัอยูต่ำมเนิน
เขำ หันหน้ำออกทะเล ซ่ึงเจ้ำของส่วนมำก
เป็นคนมีฐำนะทั้ งนั้ น  เม่ื อมำถึ งบริเวณ
ชำยหำดโบลเดอร์ เจ้ำบำ้นตัวน้อยเพนกวิน
แอฟริกัน ตัวผูมี้สีสันมำกกว่ำตัวเมีย โดยเฉพำะบริเวณขอบตำจะมีสีชมพู คลำ้ยแต้มสีอำยแชโดวไ์ว้
อย่ำงนั้ น ส่วนตัวเมียจะไม่มี ล ำตัวมีสีด ำขำวตัดกัน แต่ตัวเมียมีสีน ้ ำตำลและมีขนำดใหญ่กว่ำ นก
เพนกวินท่ีน่ีใช้ชีวิตอย่ำงอิสระสบำยอำรมณ์ตำมธรรมชำติ จำกนั้ น น ำท่ำนเดินทำงสู่ แหลมแห่ง
ควำมหวงัหรือแหลมกู๊ดโฮป  

เที่ยง บริการอาคารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แห

ลมกู๊ ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) อยู่ใน
เขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURE 
RESERVE ปลำยสุดแหลมมีประภำคำรขนำด
ใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหำสมุทรอินเดียและ
มหำสมุทรแอตแลนติกมำบรรจบกันได้ชดัเจน 



 

 

 

 

 

บนผิวน ้ ำซ่ึงเป็นเหตุให้บริเวณน้ี ทอ้งทะเลมกัมีหมอกลงจดัอำกำศแปรปรวน ทั้งน้ีเพรำะกระแสน ้ ำอุ่นและ
กระแสน ้ ำเยน็มำประทะกนั ท ำใหย้ำกต่อกำรเดินทำงโดยทำงเรือทั้งในสมยัโบรำณและปัจจุบนั ทศันะวสิัยไม่
ดีนกัท ำใหเ้รือชนหินโสโครกหรือชนกนัเองเสมอๆ จนก่อใหเ้กิดเร่ืองรำวของภำพ 

 
หลอน มิติล้ีลับและเร่ืองเล่ำขำนเก่ียวกับฟลำยอ้ิงดัตช์แมน FLYING DUTCHMAN ซ่ึงเป็นช่ือเรือที่นัก
เดินทำงเรือชำวดตัช ์ที่พยำยำมจะเดินทำงออ้มผำ่นแหลมกู๊ดโฮป ใหไ้ดแ้ต่ก็ท  ำไม่ส ำเร็จ ท ำใหเ้รือสูญหำยไป 
ในทะเลท่ำมกลำงหมอกหนำทึบจนถึงทุกวนัน้ี และจุดชมววิที่สวยที่สุดคือ เคปพอ้ยท ์(CAPE POINT)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5 เคปทาวน์ - ครูเกอร์ - SABI GAME RESERVE - AFTERNOON GAME DRIVE    
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 

น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ สนำมบิน 
........ ออกเดินทางโดยสายการบิน.................. โดยเที่ยวบินที่ ............ 
........ เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก 

 น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (KRUGER NATIONAL PARK) ดั้งเดิมน้ันคือ “เขตสงวนล่า
สัตว์ซาบี (SABI GAME RESERVE) ตั้งอยูท่ำงด้ำนตะวนัออกเฉียงเหนือของแอฟริกำใต  ้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 
1926 มีพื้นที่ประมำณ 20,000 ตำรำงกิโลเมตร จำกจุดใตสุ้ดถึงจุดเหนือสุดมีระยะทำงประมำณ 560 กิโลเมตร 
นบัวำ่เป็นอุทยำนที่มีช่ือเสียงกอ้งโลกในแอฟริกำที่จะพำเหล่ำนกัท่องเที่ยวจะไดส้มัผสักบัชีวติของสตัวป่์ำไดดี้
ที่สุดในแอฟริกำและทัว่โลก โดยช่ือครูเกอร์นั้นตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ “พอล ครูเกอร์” (PAUL  KRUGER) 
ประธำนำธิบดีคนที่ 5 ของแอฟริกำใต ้ แต่เป็นประธำนำธิบดีคนแรกหลงัจำกที่แอฟริกำใตพ้น้จำกกำรเป็น
อำณำนิคมขององักฤษ  ภำยในเน้ือที่ประมำณ 20,000 ตำรำงกิโลเมตรแห่งน้ีเป็นอุทยำนที่มีกฎหมำยคุม้ครอง
สตัวแ์ห่งแรก  เป็นอุทยำนส ำคญัของแอฟริกำที่มีสัตวป่์ำอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกอีกทั้งมีทรัพยำกรธรรมชำติ
และป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพรำะควำมสวยงำมและควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้ำสะวนันำ 
องคก์ำรยเูนสโกจึงประกำศใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  
    ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ให้ ท่ ำน เพ ลิ ด เพ ลิน ไป กับ 
AFTERNOON GAME 
DRIVE  ตำมล่ำหำ BIG FIVE 
ใ น  PRIVATE GAME 
RESERVE พร้อมอ ำนวยควำม
สะดวกด้วยรถที่ ถูกผลิตมำ



 

 

 

 

 

อยำ่งพิเศษ ในกำรบุกป่ำซำฟำรี ท่ำนสำมำรถเที่ยวชมสัตวป่์ำมำกมำยในสไตล์ซำฟำรีที่ไดช้มกำรด ำเนิน
ชีวิตของสัตวต่์ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด ท่ีส ำคัญอุทยำนแห่งน้ียงัมีสัตวป่์ำท่ีหำชมได้ยำก เช่น แรดขำวท่ีมี
จ ำนวนถึง 

 
เกือบ 7,000 ตัว สิงโต 2,000 ตวั ชำ้ง 12,000 ตัว และเพื่อร่วมโลกของเรำชนิดอ่ืนๆอีกท่ีมำย ซ่ึงท่ีเป็น
ไฮไลทข์องท่ีน่ีก็น่ำจะเป็นสิงโตขำว เพรำะวำ่กนัวำ่เหลือท่ีน่ีท่ีเดียวในโลก  

ค า่ บริการอาคารค า่ ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั :  SABI RIVER SUN                                                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6 ครูเกอร์ - ส่องสัตว์ซาฟารี - BOURKE’S LUCK POTHOLES - GOD’S WINDOW  

น า้ตกเบอร์ลนิ - THE GRASKOP GORGE GLASS LIFT  

05.00 น. ก่อนฟ้าสาง น าท่านออกเดินทาง ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ น าท่านสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีนายพราน
ซ่ึงเป็นทั้งคนขับและผู้บรรยายน าเที่ยวชม
สัตว์ต่างๆ ออกเดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์

ป่า  และป่ำซำฟำรีของเอกชน เปิดให้ท่ำน
ได้ท่องป่ำซำฟำรี ชมสัตวท่ี์ยิ่งใหญ่ทั้ ง 5 
ของแอฟริกำคือ สิงโต แรด ควำย ป่ำ ช้ำง 
และเสือดำว ไปจนถึงเพือ่นๆ ท่ีน่ำรักอยำ่ง
ยรีำฟ มำ้ลำย ฮิปโปโปเตมสั และนกนำนำ
ชนิด น ำท่ำนเขำ้พกัในซำฟำรีลอดจ ์ท่ีมีส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกสบำยครบค รัน
ท่ำมกลำงบรรยำกำศท่ีไม่เหมือนใคร ท่องป่ำซำฟำรีดูสัตวท่ี์วนอุทยำนสัตวป่์ำ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ BOURKE’S LUCK POTHOLES ชมควำมงำมของธรรมชำติอีกแห่งหน่ึง
ประกอบไปด้วยหิน ขนำดต่ำง ๆ ท่ีเกิดกำร
กัดกร่อนของธรรมชำติมำนับล้ำนปีและ
ไดรั้บกำรตั้งช่ือว่ำ POTHOLES หลงัจำกได้
มีกำรขุดค้นพบทองค ำในบริเวณน้ี น ำท่ำน
เท่ี ยวชมทัศ นี ยภ ำพ ท่ี น่ ำ ท้ึ งที่ สุ ด ของ
แอฟริกำใต้ท่ี เรียกว่ำ เส้นทำงพำโนรำมำ 
เส้นทำง ท่องเท่ียวท่ีท่ำนจะได้เห็นวิว 360 



 

 

 

 

 

องศำ เห็นป่ำไมสุ้ดสำยตำตลอดเส้นทำง ท่ำนจะมีควำมสุขกับทศันียภำพอนั งดงำมของโอบภูเขำสูง 
ทอ้งฟ้ำสวยและป่ำไม้อนัแสนอุดมสมบูรณ์  ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินกับความยิ่งใหญ่และงดงามทาง
ธรรมชาติของ GOD’S WINDOW หน่ึงในสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีถือเป็นไฮไลทข์องเส้นทำงสำยพำโนรำ
มำ ท่ีน่ี เปรียบเสมือนหน้ำต่ำงพระเจำ้จะเปิดโอกำสให้เรำมองไปไดร้อบทิศ เสมือนหน่ึงมีทิวเขำโอบ
ลอ้มเรำไว ้(ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ) 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ THE GRASKOP GORGE LIFT ให้ท่ำนไดล้งลิฟทก์ระจกท่ีจะน ำท่ำนเดินทำง
ลงสู่ใจกลำงของดินแดนมหัศจรรยแ์ห่งป่ำ 
MPUMALANGA ล้อมรอบด้วยหน้ำผำสูง
ตระหง่ำน มีควำมลึกถึง 70 เมตรในหุบเขำ
ด้ำนล่ำงก่อก ำแพงธรรมชำติให้ทุกท่ำนได้
ผจญภัยและศึกษำเส้นทำงธรรมชำติอัน
บริสุทธ์ิ จากน้ัน  น าท่านชม น ้าตกเบอร์ลิน 
ตกจำกใจกลำงหน้ำผำสูงชันซ่ึงสูงประมำณ 
80 เมตร รูปร่ำงของน ้ ำตกเปรียบไดก้บัเทียน
ยกัษ์ ช่องทำงแคบ ๆ ท่ีเป็นธรรมชำติท่ีดำ้นบนของน ้ ำตกท ำให้เกิด “ไส้ตะเกียง” ของเทียนและเม่ือน ้ ำ
หยดลงมำจำกจุดน้ี น ้ ำจะออกไปสร้ำงเทียนท่ีเหลือก่อนท่ีจะเทลงไปในแอ่งน ้ ำดำ้นล่ำงของน ้ ำตก ช่ือ
น ้ ำตกเบอร์ลินไดช่ื้อมำจำกคนงำนเหมืองท่ีเดินทำงไปยงัแอฟริกำใตจ้ำกยโุรปในช่วงยุคต่ืนทองและตั้ง
ช่ือน ้ ำตกแต่ละแห่งในภูมิภำคหลงัจำกเมืองบำ้นเกิดของพวกเขำหรือสถำนท่ีจำกประเทศบำ้นเกิดของ
พวกเขำ 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  SABI RIVER SUN                                                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7 เนลสไปรต์ - ซัน ซิตี ้- THE PALACE OF THE LOST CITY    

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง  
.......... น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินนานาชาติครูเกอร์ 

.......... ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบิน.................. เที่ยวบินที่ ............ 

.......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโป 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 



 

 

 

 

 

บ่ำย จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ซันซิตี้” (SUN CITY หรือ THE LOST CITY) เมืองลับแลแห่งหุบเขำ
แสงตะวนั เป็นเมืองท่ีถูกเนรมิตข้ึนจำกควำมคิดของอภิมหำเศรษฐีท่ีช่ือวำ่ ซอล เคิร์ซเนอร์ ท่ีลงทุนดว้ย
เงินจ ำนวนมหำศำลถึง 28,000 ลำ้นบำท ใชเ้วลำก่อสร้ำงนำน 18 ปี และควำมพยำยำมอีกลน้เหลือในกำร
เนรมิต ผนืดินอนัวำ่งเปล่ำและแห้งแลง้ในแควน้ BOPHUTSWANA กลำงแอฟริกำใตใ้ห้กลำยเป็นเมือง
แห่งควำมส ำรำญบนัเทิงทุกรูปแบบ 
โดยกำรเร่ิมสร้ำงโรงแรมไปเร่ือยๆ 
ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิต้ี, โรงแรม
เดอะคำบำนำส,โรงแรมเดอะคำส
เค ด  แ ล ะ  เด อ ะ พ ำ เล ซ  (THE 
PALACE OR THE PALACE OF 
THE LOST CITY)  ด้ ว ย
สถำปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสม
แอฟริกนั และตกแต่งภำยในสไตลแ์อฟริกนั ให้สมกบัเป็นอำณำจกัรอลงักำรดำวลำ้นดวงแห่งน้ี อิสระ
ให้ท่ำนเพลิดเพลินกบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีสระว่ำยน ้ ำขนำดใหญ่และทะเลน ้ ำจืดเทียมขนำดใหญ่
ยกัษ์ที่ มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขำและต้นไม้ท่ีจัดเป็นอย่ำงระเบียบสวยงำม 

นอกเหนือจำกน้ียงัมีสนำมกอล์ฟระดบัมำตรฐำนโลก ท่ีใชเ้ป็นสถำนท่ีแข่งกอล์ฟนัดส ำคญัๆ มำหลำย
ต่อหลำยคร้ังแลว้ ออกแบบโดยนกักอลฟ์ช่ือดงัของโลก GARY PLAYER คือ GARY PLAYER GOLF 
COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภำพยนตร์ ร้ำนค้ำ ดิสโกเธค คำสิโนที่เปิดตลอด 24 
ชัว่โมง ท ำให้เมืองน้ีไม่เคยหลบัใหล สวนสัตว ์สวนพฤกษศำสตร์ท่ีรวบรวมพนัธ์ุไมจ้ำกทัว่โลกเอำไว้
พร้อมน ้ ำตก และธำรน ้ ำไหลรินเอ่ือยๆ ท่ีสร้ำงควำมสดช่ืนสบำยอย่ำงบอกไม่ถูก บำงสถำนท่ีและ
กิจกรรมบำงประเภทถูกสงวนไวส้ ำหรับแขกท่ีมำพกั THE PALACE เท่ำนั้น 

ค า่ บริการอาคารค า่ ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั :  THE PALACE OF THE LOST CITY                                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัที่ 8 ซัน ซิตี ้- ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ - THE CRADLE OF HUMANKIND 
 LONG MARCH TO FREEDOM - WELWITSCHIA MARKET - พริทอเรีย    

05.00 น. ก่อนฟ้าสาง น าท่านออกเดินทาง ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ ที่ป่าพีลันเนสเบิร์ก ที่มีเน้ือที่กว่า 500 ตารางกิโลเมตร 
น าท่านสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีนายพรานซ่ึงเป็นทั้งคนขับและผู้บรรยายน าเที่ยวชมสัตว์ต่างๆ ออก
เดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพี

ลันเนสเบิร์ก  และป่ำซำฟำรีของเอกชน 
เปิดให้ท่ำนไดท่้องป่ำซำฟำรี ชมสัตวท่ี์
ยิ่งใหญ่ทั้ ง 5 ของแอฟริกำคือ สิงโต 
แรด ควำย ป่ำ ช้ำง และเสือดำว ไป
จนถึงเพื่อนๆ ท่ีน่ำรักอย่ำงยีรำฟ ม้ำ
ลำย ฮิปโปโปเตมสั และนกนำนำชนิด 
ท่องป่ำซำฟำรีดูสัตวท่ี์วนอุทยำนสัตว์
ป่ ำ ขุ น เ ข า พี ลั น เ น ส เ บิ ร์ ก 
(PILANESBERG GAME RESERVE) 

รถที่จะพำไปชมสัตวเ์ป็นรถแบบเปิด
โลก ดำ้นขำ้งเปิดโล่งรับลม จุคนได ้20 
คน  รถแต่ละคัน มีน ำยพรำนห รือ 
RANGER ซ่ึ ง เป็นทั้ งคนขับรถและ
ไกด์คอยแนะน ำวิธีกำรชมสัตว์ให้
ทรำบ ป่ำพิลันเนสเบิร์กแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมำณ 500 ตำรำงกิโลเมตร พื้นท่ีเกิดจำกภูเขำไฟระเบิดเม่ือ
หลำยร้อยปีก่อนท ำให้ผนืดินมีแร่ธำตุอุดมสมบูรณ์ มีควำมเขียวชอุ่มเป็นท่ีอยู่อำศยัของสัตวน์ำนำชนิด
และแน่นอนหมำยรวมถึง ผูย้ิง่ใหญ่ทั้ง 5 (BIG FIVE) คือ ควำยป่ำ ชำ้ง สิงโต แรด และเสือดำว ซ่ึงถำ้ได้
เห็นครบก็ถือไดว้ำ่เป็นกำรชมสัตวท่ี์สมบูรณ์ แต่ค่อนขำ้งเป็นไปไดย้ำก เพรำะสัตวท่ี์น่ีอยูก่นัอย่ำงอิสระ 
ในป่ำซ่ึงเป็นป่ำโปร่ง ป่ำละเมำะ และทุ่งหญำ้สะวนันำ จนถึงก่ึงทะเลทรำย แอฟริกำใตมี้สัตวป่์ำกวำ่ 220 
ชนิด ซ่ึงสัตวป่์ำมีชีวติอยูอ่ยำ่งอิสรเสรีตำมธรรมชำติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านออกเดินทาง THE CRADLE OF HUMANKIND  ตั้งอยูท่ำงตะวนัตกเฉียงเหนือของโยฮนัเนสเบิร์ก, 

แอฟริกำใต ้ในเมืองกัวเต็ง  ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1999  ปัจจุบนัมีพื้นที่ 289 
ตำรำงกิโลเมตร  และมีควำมซับซ้อนของถ ้ ำหินปูน ช่ือที่ลงทะเบียนในมรดกโลกคือ FOSSIL HOMINID 
SITES OF SOUTH AFRICA เป็นที่ ตั้ งของกำรค้นพบซำกมนุษย์ดึกด ำบรรพ์ AUSTRALOPITHECUS 
AFRICANUS เม่ือ 2.3 ลำ้นปี ช่ือเล่นของเธอคือ  PLES พบในปี 1947 โดย ROBERT BROOM และ JOHN   



 

 

 

 

 

 
T. ROBINSON กำรคน้พบน้ีช่วยยืนยนักำรคน้พบกะโหลกศีรษะ ของมนุษยดึ์กด ำบรรพ ์ที่รู้จกักันในนำม 
TAUNG CHILD โดย RAYMOND DART ซ่ึงถูกคน้พบ แต่ยงัมีโครงกระดูกของมนุษยดึ์กด ำบรรพท์ี่เก่ำแก่
ที่สุด เธออยู่ในพิธภณัฑ์แห่งชำติในประเทศ เอธิโอเปีย เธอช่ือว่ำ ลูซ่ี (LUCY) ซ่ึงโครงกระดูกของลูซ่ีมีอำยุ
รำว 3.5 ล้ำนปีซ่ึงถือกันว่ำเป็น “ผู ้หญิง” ที่ มีอำยุเก่ำแก่ที่ สุดในโลก THE OLDEST WOMAN IN THE 
WORLD 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย จากน้ัน น าท่านชม LONG MARCH TO FREEDOM  รูปป้ันส ำริดของบุคคลส ำคญั ที่น ำไปสู่อิสรภำพใน

ประวตัิศำสตร์โลกและแอฟริกำ รูป
ป่ันของบุคคลส ำคญั เร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 
1700 ตั่ ง แ ต่ หั ว ห น้ ำ เผ่ ำ  ก ษั ต ริ ย ์
หัวหน้ำกบฏ มิชชันนำรีและคนทรยศ
พ ร้อมคน รุ่น ต่อไปของนัก สู้ เพื่ อ
อิสรภำพ ไปจนถึงรูปป่ันส าริดของ 
เน ล สั น  แ ม น เด ล า  NELSON 
MANDELA รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ นักสู้ ผู้
ต่ อ ต้ าน ก า ร เห ยี ย ด ผิ ว แ ล ะ เป็ น
ประธำนำธิบดีคนแรกที่ไดรั้บเลือกตั้ง
ตำมกระบวนกำรทำงประชำธิปไตยอยำ่งถูกตอ้งของแอฟริกำใต ้เขำไดรั้บรำงวลัต่ำง ๆ มำกกว่ำ 250 รำงวลั
ตลอดช่วงเวลำ 4 ทศวรรษ รำงวลัที่ส ำคญัที่สุดคือ รำงวลัโนเบลสำขำสันติภำพอีกด้วย จากน้ัน น าท่านออก
เดินทางสู่ ตลาด WELWITSSCHIA MARKET เป็นตลำดสินคำ้พื้นเมืองขำยงำนศิลปะงำนฝีมือ ที่เต็มไป
ด้วยร้ำนค้ำและสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย ได้เวลาอันสมควร  น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพริทอเรีย” 
(PRITORIA) 

ค า่ บริการอาคารค า่ ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั :  THE MASLOW TIME SQUARE                                           หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 9 พริทอเรีย - จัตุรัสกลางเมือง - หมู่บ้านเรเซด ี
 โจฮันเนสเบิร์ก - ช้อปป้ิง SANDTON - สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเที่ยวชม  เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง  (PRETORIA) เมืองหลวงด้ำนกำรบริหำรของ

แอฟริกำใต้เมืองน้ี ตั้งตำมช่ือของแอนดีส์   พรีทอรีอัส (ANDRIES PRETORIUS) วีรบุรุษของกำรต่อสู้รบ
ระหว่ำงพวกบวัร์ (BOER) กับชนพื้นเมืองผิวด ำ พริทอเรีย จึงเป็นเมืองหลวงของชำวบวัร์ที่พยำยำมต่อสู้กับ



 

 

 

 

 

พวกองักฤษเพื่อให้ไดอิ้สรภำพ นอกจำกน้ียงัเป็นที่ตั้งของสถำนทูตนำนำชำติ ธนำคำร ท ำเนียบประธำนำธิบดี
และที่ท  ำกำรรัฐบำล วฒิุสภำจะจดัประชุมขึ้นที่เมืองพริทอเรีย ส่ิงหน่ึงที่โดดเด่นและอำจถือไดว้ำ่เป็น 

 
เอกลกัษณ์ของเมืองคือ ตน้แจก๊กำรันดำ (JACARANDA) ที่มีดอกสีม่วงสดบำนสะพร่ังดัง่เช่น ซำกุระของชำว
ญี่ปุ่ น เมืองน้ีไดส้มญำนำมวำ่ "CITY OF JACARANDAS" ซ่ึงจะออกดอกบำนสะพร่ังใหไ้ดเ้ห็นกนัในช่วง 
เดือนตุลำคมของทุกปี  น าท่านเที่ยวชมสถานที่ส าคัญของเมือง  บริเวณจัตุรัสกลางเมือง  (CHURCH 
SQUARE) ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พอล ครู
เ ก อ ร์  (PAUL KRUMGER MONUMENT) 
ประธำนำธิบดีของรัฐอิสระชำวบวัร์ จตุัรัสแห่ง
น้ีเป็นสถำนที่ที่ชำวบวัร์มำชุมนุมแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นดำ้นกำรปกครองและรับรู้ข่ำวสำร
บ้ำนเมืองกันผ่ำนชมท ำเนียบประธำนำธิบดี 
(UNION BUILDING) ที่ท  ำกำรของรัฐบำลที่
ใหญ่โตมโหฬำรรำวกับพระรำชวัง จนติด
อนัดบัวำ่เป็นท ำเนียบประธำนำธิบดีที่สวยที่สุดในโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านเรเซดี (LESEDI CULTURAL VILLAGE) หมู่บ้ำนวฒันธรรมแห่งน้ี

น ำเสนอวิถีชีวิตหลำกหลำยรูปแบบและ
ประวัติศำสตร์ควำม เป็นมำของชน เผ่ ำ
พื้นเมืองต่ำงๆของชำวแอฟริกำใต้ได้อย่ำง
ละเอียด ทั้ ง รูปแบบบ้ำนเรือนท่ีอยู่อำศัย 
ศิลปะกำรแสดงต่ำงๆ รอให้ทุกท่ำนสัมผสั 
น ำท่ำนชมกำรแสดงพื้นเมืองของชำวเรเซดี 
น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองโจฮันเน
สเบิร์ก” (JOHANNESBURG) หรือที่ชำว 
แอฟริกำใตเ้รียกกนัส้ันๆว่ำ “โจเบิร์ก” ซ่ึงเป็นเมืองธุรกิจมำตั้งแต่เม่ือร้อยกว่ำปีก่อน และไดรั้บฉำยำว่ำ 
THE GOLD CITY ในช่วงศตวรรษท่ี 20 มีกำรแบ่งแยกสีผิว ท ำให้เกิดชุมชนต่ำงผิวข้ึนคนละมุมเมือง 
โดยแยกเป็นเมืองคนขำว คือ SANDTON และเมืองคนด ำคือ SOWETO เป็นเมืองลูกรำยลอ้มโจเบิร์ก 
ในปัจจุบนัโจเบิร์กนั้น คลำคล ่ำไปด้วยผูค้นและอำคำรสูงทนัสมัย ตัวเมืองโจฮนัเนสเบิร์กทุกวนัน้ีมี
ลกัษณะไม่ต่ำงกับเมืองใหญ่ทัว่โลก จากน้ันน าเข้าสู่ เขต SANDTON อิสระให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินคำ้ใน
แหล่ง ชอ้ปป้ิงที่ทนัสมยัที่ แมนเดลลำ สแควร์ ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
โออาร์ แทมโป 



 

 

 

 

 

22.20 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  (EMIRATES 
AIRLINE) เที่ยวบินที่ EK 766 

 
 
 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 

08.20 น. เดินทางถึง นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ืองใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที) 
09.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  (EMIRATES AIRLINE) เที่ยวบินที่ EK372 
19.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยใน การ
เดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้ งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
       ผู้ใหญ่พัก 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
    พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

10-19 ส.ค. // 21-30 ก.ย. // 
12-21 ต.ค. // 30 พ.ย.-09 ธ.ค. // 

 

129,900 
 

129,900 
 

125,900 
 

29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เคปทาวน์ // โจฮันเนสเบิร์ก-กรุงเทพฯ (หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเสน้ทำง  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบที่
มีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็น
ผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 



 

 

 

 

 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้า
มาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษนี ้ ำมนัที่ทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวนั 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 

 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก  65,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 


