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VTG ขอน ำท่ำนร่วมเดินทำงเปิดประสบกำรณ์ใหม่  
ณ เมืองโจฮนัเนสเบิรก์และเคปทำวน์ ประเทศแอฟริกำใต้  

เมืองท่ีได้ช่ือว่ำสวยงำมติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก พร้อมท่องดินแดน 

ซำฟำรี สนุกกบักิจกรรมGAME DRIVE เพ่ือตำมล่ำหำ Big 5 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 22-29 ตลุำคม / 07-14 พฤศจิกำยนและ 03-10 ธนัวำคม พ.ศ.2562  

 

 

23.00น.        พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประต ู เคำน์เตอร ์ 
สำยกำรบิน Etihad Airways ซ่ึงมีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนเอกสำรกำรเดินทำงและสมัภำระ 

 

 
02.15น.        ออกเดินทำงสู่สนำมบินAbu Dhabi international Airport  

ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ 
ด้วยสำยกำรบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY407 

05.45น.       เดินทำงถึงสนำมบิน Abu Dhabi international Airport  
ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือแวะท ำกำรเปล่ียนเครื่อง 

10.05น.      น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ประเทศแอฟรกิำใต ้โดยสำยกำรบนิ Etihad Airways 
เทีย่วบนิที ่EY604 

16.30น.      เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสนำมบิน O.R. Tambo เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศ
แอฟริกำใต้ (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว่โมง) แอฟรกิำใต้เป็นประเทศที่มี
เศรษฐกจิใหญ่และมัน่คงทีสุ่ดในแอฟรกิำ เป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ กำรคมนำคม กำรลงทุน
ของภมูภิำคเนื่องจำกมสีำธำรณูปโภคพืน้ฐำนทีค่รบครนั โดยมโีจฮนัเนสเบิรก์หรอืทีค่น
ไทยคุ้นเคยกนัดใีนชื่อโจเบิร์ก เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขตเมืองที่มคีวำมมัง่คัง่
เนื่องจำกเป็นเขตเศรษฐกจิทีใ่หญ่ที่สุดในแอฟรกิำใต้ หลงัจำกผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้
เมอืงแลว้  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Holiday Inn Sandton (Standard room) หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองพริทอเรีย ศูนยก์ลำงกำรบรหิำรของแอฟรกิำใต้ เมอืงนี้ตัง้ตำม
ชื่อของแอนดสี์ พรทีอริอสั ผู้น ำในกำรต่อสู้ระหว่ำงชำวบวัร์(BOER) กบัชำวพื้นเมอืง 
โดยน ำท่ำนผ่ำนชมสถำนที่ส ำคญัของเมอืงอำทเิช่น Church Square จตุรสักลำงเมอืง 
เป็นที่ตัง้ของอนุสำวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument), ที่ท ำกำรรัฐบำล 

DAY1           สนำมบินสวุรรณภมิู   

DAY2        สวุรรณภมิู >> อำบดูำบี >> โจฮนัเนสเบิรก์ 
 

DAY3        โจฮนัเนสเบิรก์ >> พริทอเรยี >> พิพิธภณัฑว์รู ์เทรคเกอร ์>> Union Building >>              
                   รปูปัน้เนลสนั แมนเดลำ >> ช้อปป้ิงในเมือง >> สนำมบิน O.R Tambo >> เคปทำวน์   
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(Union Building) เป็นทีท่ ำงำนของท่ำนประธำนำธบิดคีนปัจจุบนัเป็นอำคำรทีส่วยงำม
มำก ใช้หนิทรำยในกำรก่อสรำ้ง ออกแบบโดย Sir Herbert Baker ในปีค.ศ.1910 เพื่อ
เป็นจุดศูนย์รวมของแอฟริกำใต้  จำกบริเวณนี้ ท่ ำนสำมำรถถ่ำยรูป รูปปั้นอดีต
ประธำนำธบิดเีนลสนั แมนเดลำ รฐับุรุษแห่งแอฟรกิำใตผู้ต่้อตำ้นกำรเหยยีดผวิ  จำกนัน้
เขำ้เยีย่มชมพิพิธภณัฑ์วูร์ เทรค็เกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) ที่ตัง้
อยูบ่นเนินเขำทำงตอนใตข้องใจกลำงเมอืงพรทิอเรยี เป็นมรดกแห่งชำตขิองแอฟรกิำใต้
และยงัเป็นศูนยร์วมจติใจของชนผวิขำวเชื้อสำยดัง้เดมิของชำวบวัร์ สร้ำงขึน้เพื่อระลกึ
ถงึกำรเดนิทำงจำกปลำยแหลมของทวปีเขำ้สู่ใจกลำงของประเทศแอฟรกิำใต ้ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  พำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึกภำยในเมืองพริทอเรีย 
 ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินสนำมบิน O.R Tambo เพ่ือน ำท่ำน

เดินทำงสู่เมืองเคปทำวน์  
..... เดินทำงสู่เมืองเคปทำวน์ โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ 
.....  เดินทำงถึงเมืองเคปทำวน์ เมอืงเก่ำแก่ที่มอีำยกุว่ำ 300 ปี ทีไ่ด้ชื่อวำ่เป็นเมอืงทีส่วย

ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ปลำยสุดของทวปีแอฟริกำใต้ถูกโอบล้อมด้วยมหำสมุทร
อนิเดยี และมหำสมุทรแอตแลนติก ด้ำนหน้ำหนัหน้ำเขำ้มหำสมุทรใหญ่ทัง้สอง ส่วน
ดำ้นหลงัมเีทอืกเขำสงูเป็นก ำแพง 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Southern Sun Cape Sun Hotel (Standard Room) หรือระดบั
เทียบเท่ำ 

 
 

 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น ำท่ำนเดนิทำงขึ้นสู่ TABLE MOUNTAIN หรือ ภเูขำโต๊ะ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำง

ธรรมชำติของโลก เป็นภูเขำที่ยอดเขำรำบเรียบแลดูเหมือนโต๊ะ ภูเขำมีควำมสูงถึง 
1,087 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล น ำท่ำนขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำ(CABLE CAR) ทีส่ำมำรถหมนุ
ได้ถงึ 360 องศำ ให้ท่ำนชมววิไดร้อบทศิทำงและสำมำรถบรรจุผูโ้ดยสำรได้ครัง้ละ 65 
ท่ำน บนยอดเขำมีพืชพันธุ์นำนำชนิดและหลำยชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวหรือพืชที่ไม่
สำมำรถเกดิขึ้นได้ในพื้นที่ส่วนอื่นของโลก บรเิวณจุดชมววิด้ำนบน ท่ำนจะได้พบกบั
ทวิทศัน์ที่สวยงำมของเมอืงเคปทำวน์ ซึง่บนนี้ท่ำนสำมำรถมองเหน็มหำสมุทรแอตแลน
ตคิไดไ้กลสุดสำยตำ 

              **ในช่วงทีม่ลีมแรง หรอืมฝีนตกกระเชำ้ไฟฟ้ำจะหยดุวิง่ เพื่อควำมปลอดภยัของผูม้ำเยอืน** 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ฟำรม์นกกระจอกเทศ 

DAY4        เคปทำวน์ >> เทเบ้ิล เมำท์เท่น >> ฟำรม์นกกระจอกเทศ >> โรงงำนไวน์  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  ฟ ำ ร์ ม น ก ก ร ะ จ อ ก เท ศ  (WEST COAST OSTRICH FARM) ฟ ำ ร์ ม เลี้ ย ง

นกกระจอกเทศส่งออกไปหลำยประเทศทัว่โลก ถือเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิที่ท ำรำยได้เข้ำ
ประเทศมำกมำย ภำยในมพีพิธิภณัฑใ์หค้วำมรูเ้กีย่วกบันกกระจอกเทศ มกีจิกรรมต่ำงๆ 
มำกมำย อำทเิช่น ถ่ำยรปูกบันกกระจอกเทศ ทดลองขีน่กกระจอกเทศ หรอืจะใหอ้ำหำร
นกกระจอกเทศกท็ ำได ้จำกนัน้น ำท่ำนสู่ Groot Constantia (กรทู คอนสแตนเทีย) ไร่
องุ่นและแหล่งผลิตไวน์ที่เก่ำแก่ที่สุดในแอฟรกิำใต้  เริ่มด ำเนินงำนตัง้แต่ปีค.ศ.1685 
จนถงึปัจจุบนั ดว้ยประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ยำวนำน ท ำให้โรงบ่มไวน์แห่งนี้ผลติไวน์
รสเลิศออกสู่ตลำดจนมีชื่อเสียง และกลำยเป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวต้องมำเยี่ยมชม ภำยในมีพิพิธภัณฑ์ไวน์ ที่บอกเล่ำเรื่องรำวของไวน์
ยอ้นหลงัไปถึง 500 ปี อิสระให้ท่ำนได้เดินชม และเลือกซื้อไวน์และของที่ระลกึตำม
อธัยำศยั 

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Southern Sun Cape Sun Hotel (Standard Room) หรือระดบั
เทียบเท่ำ 
 
 

 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น ำท่ำนชมควำมงำมของชำยฝัง่บรเิวณ CAPE PENNINSULA ลดัเลำะสู่ชำยหำดทีส่วย 

สะดุดตำ แวะถ่ำยภำพ ณ ชุดชมววิของเส้นทำงแชปแมนส์ พีค ไดรฟ์ (Chapman's 
Peak Drive) ถนนเลยีบชำยฝัง่มหำสมุทรแอตแลนตกิในเคปทำวน์ ประเทศแอฟรกิำใต ้
เป็นถนนที่ได้รบักำรยอมรบัว่ำเป็นถนนเลยีบชำยทะเลที่งดงำมที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
โดยถนนมีควำมยำวประมำณ 9 กโิลเมตร และมจี ำนวนโค้งของถนนถึง 114 โค้งอีก
ด้วย เป็นเส้นทำงคดเคี้ยวบนหน้ำผำสูง บำงช่วงต้องเขำ้ไปในอุโมงใต้ภูเขำ ซึ่งเป็น 
เสน้ทำงทีเ่ลยีบชำยทะเลที่มคีวำมสวยงำมอย่ำงน่ำประทบัใจท่ำนจะได้ชมภูมปิระเทศที่
แปลกตำและน่ำประทบัใจ ซึ่งในปัจจุบนัเป็นสถำนที่ตัง้ของที่พกัตำกอำกำศอนัหรูหรำ 
จำกนัน้เดินทำงสู่ท่ำเรอื Hout Bay เพื่อล่องเรอืไปชมแมวน ้ำจ ำนวนมำกที่พำกนัมำ
นอนอำบแดดรบัควำมอบอุ่นจำกแสงอำทติย์อย่ำงมคีวำมสุขที่บรเิวณเกำะดุยเกอร ์
(Duiker Island)ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ำรกัๆ ของสตัวโ์ลกน่ำรกัอกีชนิดทีห่ำดไูม่ไดใ้นบำ้นเรำ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

DAY5 เคปทำวน์ >> CAPE PENNINSULA >> ถนนแชปแมนส ์พีค ไดรฟ์ >>  
                    ล่องเรือชมแมวน ้ำ >> ชมนกเพนกวิน >> แหลมกูด๊โฮป >> ย่ำนวิคตอเรีย  
                    แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์  
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บ่ำย  น ำท่ำนชมเหล่ำนกเพนกวิน อกีหนึ่งสตัวโ์ลกน่ำรกัเฉพำะถิ่นทีน่่ำรกัน่ำเอน็ดไูม่แพก้นั 
ทีม่ถีิน่อำศยัตำมธรรมชำตอิยู ่บรเิวณเมืองไซม่อนทำวน์ (Simon Town) ทีม่บีำ้นเรอืน
ของเหล่ำมหำเศรษฐทีีต่ ัง้ลดหลัน่กนัอู่บนเชงิเขำ หนัหน้ำออกสู่ทอ้งทะเลสคีรำม น ำท่ำน
เดนิทำงสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชำติแหลมกู๊ดโฮปหรอืแหลมแห่งควำมหวงั (CAPE OF 
GOOD HOPE NATURE RESERVE) น ำท่ำนชมทิวทศัน์และจุดชมววิอนัสวยงำมที ่
CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่ำงมหำสมุทรอนิเดียกับมหำสมุทรแอตแลนติก ตำม
ควำมเชื่อของนักเดนิทำงโดยเรอืในอดตี ท่ำนจะไดช้มแหลมแห่งควำมหวงั CAPE OF 
GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลอืทำงประวตัศิำสตร์อนัยำวนำนแห่งกำรค้นพบเส้นทำง
กำรค้ำจำกโลกตะวนัตกสู่โลกและทำงตะวนัออก ปลำยสุดของแหลมจะมปีระภำคำร
ขนำดใหญ่ซึ่งจะได้เหน็รอยตะเขบ็ ระหว่ำงมหำสมุทรอนิเดยีกบัมหำสมุทรแอตแลนตคิ
ที่มำบรรจบกนัได้อย่ำงชดัเจนบนผิวน ้ำที่แตกต่ำง จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ริมอ่ำว   
ย่ำนวิคตอเรีย แอนดอ์ลัเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท์ (Victoria&Alfred Waterfront) สถำนที่
พกัผ่อนตำกอำกำศในบรรยำกำศยำมเยน็อนังดงำม รอให้ท่ำนได้มำสมัผสัอกีมุมมองที่
น่ำสนใจของเมอืงโรแมนตกินี้ มที ัง้รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ โรงภำพยนต ์บรเิวณท่ำเรอื  

       (เพ่ือควำมสะดวกในกำรเลือกซ้ือสินค้ำหรืออิสระท่องเท่ียวของท่ำน อิสระ
รบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั) 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Southern Sun Cape Sun Hotel (Standard Room) หรือระดบั
เทียบเท่ำ 
 
 
 

 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติเคปทำวน์ เพ่ือน ำ

ท่ำนเดินทำงสู่เมืองโจฮนัเนสเบิรก์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ 
..... เดินทำงสู่เมืองโจฮนัเนสเบิรก์ โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ 
.....  เดินทำงถึงเมืองโจฮนัเนสเบิรก์ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ซนั ซิต้ี (Sun City) เมอืงลบัแลแห่ง

แสงตะวนัทีถู่กสรำ้งขึน้โดยมหำเศรษฐทีีช่ ื่อวำ่ซอล เคริซ์เนอร ์(Sol Kerzner) ลงทุนกวำ่ 
28,000 ล้ำนบำท ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงกว่ำ 18 ปี จำกผืนดนิที่แห้งแล้งว่ำงเปล่ำใน
แควน้ Bophuthatswana ตอนกลำงของแอฟรกิำใตใ้หเ้ป็นเมอืงแห่งควำมบนัเทงิ ทีม่ที ัง้
โรงแรมหรอูยำ่ง The Palace ทีม่กีำรตกแต่งด้วยสถำปัตยกรรมผสมผสำนระหว่ำงแบบ
โคโลเนียลและแบบแอฟรกินั สระว่ำยน ้ำและทะเลเทยีมน ้ำจดืขนำดใหญ่ สนำมกอล์ฟ 
โรงภำพยนต ์รำ้นคำ้ ร้ำนอำหำรสุดหร ูคำสโินที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง และอุทยำนส่อง
สตัวป่์ำนำนำชนิด  

DAY6        เคปทำวน์ >> สนำมบินนำนำชำติเคปทำวน์ >> โจฮนัเนสเบิรก์ >> ซนั ซิต้ี >>  
                   สนุกกบักิจกรรมภำยในโรงแรม 
                    Lion Park                   
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น ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพ ัก The Palace of the Lost City (Standard Room) หรือระดับ
เทียบเท่ำ 
จำกนัน้อสิระใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมต่ำงๆ ภำยในซนั ซติี้ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

 
 
 

ก่อนรุ่งสำง สนุกกบักิจกรรมเกมไดรฟ์ น ำท่ำนสมัผสับรรยำกำศยำมเช้ำของเหล่ำสตัวป่์ำโดย
รถโฟรว์ลี ณ วนอุทยำนสตัวป่์ำพลีนัเนสเบริก์ ซึง่มพีืน้ทีก่วำ่ 500 ตำรำงกโิลเมตร เป็น
พื้นที่ที่เกดิจำกภูเขำไฟระเบดิเมื่อหลำยรอ้ยปีก่อน ท ำให้ดนิมแีร่ธำตุอุดมสมบูรณ์ พืช
พนัธุ์เตบิโตเป็นป่ำเขยีวชะอุ่ม รวมถึงทุ่งหญ้ำขนำดใหญ่ ท ำให้มีสตัวป่์ำมำกมำยกว่ำ 
220 ชนิดมำอำศยัอยู ่ชมชวีติสตัวป่์ำแอฟรกิำทีห่ำยำก อำท ิแอนเทโลป มำ้ลำย ไฮยน่ีำ 
แม้กระทัง่ Big Five อนัไดแ้ก่ ช้ำง สงิโต เสอืดำว ควำยป่ำ และแรด ได้เวลำอนัสมควร 
พำท่ำนกลบัโรงแรมทีพ่กัเพื่อรบัประทำนอำหำรเชำ้ 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่หมู่บ้ำนวฒันธรรมเลเซดี หมู่บ้ำนวฒันธรรมที่น ำเสนอประวตัิ

ควำมเป็นมำและวถิชีวีติของชำวเผ่ำพืน้เมอืงต่ำงๆ ที่เคยอำศยัอยูใ่นแอฟรกิำใต ้ใหท้่ำน
เขำ้ใจอย่ำงถูกต้อง ภำยในหมู่บ้ำนจะมบี้ำนเรอืน ขำ้วของเครื่องใช้ กำรจ ำลองวถิีชวีติ 
และชมโชวพ์ืน้เมอืง 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เดนิทำงสู่ Lion Park สวนสงิโตทีอ่อกแบบเป็นสวนสตัวซ์ำฟำร ีภำยในสวนสตัวไ์ม่ได้มี

เฉพำะสงิโตเท่ำนัน้ แต่ยงัมสีตัวป่์ำชนิดอื่นๆ ดว้ยอำทเิช่น ยรีำฟ ละมัง่แอฟรกิำ สุนขัป่ำ 
ฯ ท่ำนจะไดส้มัผสักบัสตัวต่์ำงๆ ทีอ่ำศยัอยูใ่นธรรมชำตอิยำ่งใกลช้ดิ  

  ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินสนำมบิน O.R. Tambo  

เมืองโจฮนัเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกำใต้ 

19.45น.        ออกเดินทำงสู่สนำมบินAbu Dhabi international Airport  
ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ 
ด้วยสำยกำรบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY603 

 
 
 

05.45น.       เดินทำงถึงสนำมบิน Abu Dhabi international Airport  
ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือแวะท ำกำรเปล่ียนเครื่อง 

DAY7        ซนัซิต้ี >> สนุกกบักิจกรรมเกมไดรฟ์ >> หมู่บ้ำนวฒันธรรมเลซิดี >> Lion Park  
                    >> สนำมบินนำนำชำติ O.R. Tambo 
        
 

DAY8        สนำมบินAbu Dhabi international Airport >> สนำมบินสวุรรณภมิู 
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08.55น.      น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินสวุรรณภมิู โดยสำยกำรบิน Etihad Airways 
เท่ียวบินท่ี EY408 

18.05น.      เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดิภำพ  
พร้อมควำมประทบัใจ 
       
 
 

***ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปไกดท้์องถิน่, ทิปคนขบัรถ, และทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ4D 

(ซาฟารี) ท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 22-29 ตลุำคม / 07-14 พฤศจิกำยนและ 03-10 ธนัวำคม พ.ศ.2562  

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน/

ท่ำน 
รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน/ท่ำน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 85,900.-บำท 69,900.-บำท 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 85,900.-บำท 69,900.-บำท 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม) 52,500.-บำท 32,900.-บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 20,500.-บำท 6.900-บำท 
 

หมำยเหตุ 
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้เดนิทางมีไม่ครบตาม

จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกวา่สายการบนิระหวา่งประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดินทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ   

(ราคาน้ีไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง) 
3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
4. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
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5. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่ำนละไม่เกนิ 1,000,000.- 
บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บำท ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภำพระหวำ่งกำรเดนิทำง) 
**เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปีและผู้ใหญ่อำย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

6. ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่09 พฤษภำคม 2562 และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่เตมิ 
ในกรณีทีท่ำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำแจง้เขำ้-แจง้ออก
ส ำหรบัท่ำนทีถ่อืต่ำงดำ้ว 

2. ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่, ทปิคนขบัรถ, และทปิหวัหน้ำทวัรแ์ละคนขบัรถ4D (ซำฟำร)ี ท่ำนละ 2,000 
บำท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 

3. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำอำหำร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
4. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 
5. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม  
6. ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน   

1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก:  กรุณำแจง้ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า
ทัง้หมด 

1. กรณียกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

2. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

3. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณ ี

4. กรณีท ำกำรตดักรุ๊ปสำยกำรบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไม่สำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดใ้นทุกกรณี 
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และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณ ี

 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทำงบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภำวะ

อำกำศ กำรเมืองโรคระบำดและสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบรษิัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัทีสุ่ด ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ /  

    ห้ำมเข้ำประเทศญี่ ปุ่น / กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง และควำม
ประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตต่ิำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไม่
อำจคนืเงนิให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน นอกจำกนี้ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร
เปลีย่นแปลงรำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำตต่ิำงๆ ทำงบรษิทัสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่ำทวัร ์ไดก้ต่็อเมื่อ   
    ทำงสำยกำรบนิและ โรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 
3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชำตใินต่ำงประเทศระหวำ่งกำรเดนิทำง หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมเีหตุ   
    ท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิหรอืไม่  
    รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนัวำ่จะมกีำร 
    รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยจำกสำยกำรบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้    
    ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษทัได้ระบไุว้ในโปรแกรมทวัรท์ุกประกำร 
 

 


