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SOUTH AFRICA 
จุดเด่น 

 

 ชม พพิธิภัณฑวู์ร์เทรคเกอร์ VOORTREKKER MONUMENT & MUSEUM  

 ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเพชรพลอย DIAMOND MARKET 

 สนุกสุดมันกับ MORNING GAME DRIVE 

 ชม สะพานแหง่กาลเวลา BRIDGE OF TIME 

 ชมแมวน ้าที ่ เกาะดุยเกอร์ DUIKER ISLAND 

 เพลดิเพลนิกับบรรยากาศ ณ ชายหาดโบลเดอร์ BOULDER BEACH 

 พเิศษ!! พัก The Palace 1 คนื 
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ชื่อโปรแกรม  SOUTH A FRICA  

จ ำนวน 8 วนั 5 คืน  

ก ำหนนดกำรเดนนาำ   
 

วนัา ี ่1 สมุารปรำกำร (าำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม น) - โดฮำ 

 

17:00 น. คณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ P สายการ

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

21:15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบนิที ่ QR833 

 

23:05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง)  

 

   
 

วนัา ี ่2 โดฮำ - โจฮนัเนสเบ นรก์ - พราีอเรยี - พนลำเนสเบ นรก์ 

 

02:25 น. ออกเดนิทางต่อสู่ โจฮันเนสเบริ์ก ประเทศแอฟริกาใต ้ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR1363 

 

09:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โจฮันเนสเบริ์ก ประเทศแอฟริกาใต ้หลังผ่านพธิ ีการตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดินทาง

สู่ เม ืองพริทอเรีย  PRETORIA เมอืงแห่งดอกไมส้มี่วงเมอืงหลวงดา้นการบริหารของแอฟริกาใตเ้ม ืองน ี้ตัง้ตามชื่อ

ของแอนดสี ์พรีทอรีอัส ANDRIESPRETORIUS วรี บุรุษของการต่อสูร้บระหว่างพวกบัวร์  BOER กับชนพืน้เมอืงผิว

ด าพริทอเรียจงึเป็นเม ืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสูก้ับพวกอังกฤษเพือ่ใหไ้ดอ้ ิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็น

ทีต่ัง้ของสถานทูตนานาชาติธนาคารท าเนยีบประธานาธบิด ีภายในเมอืงมกีาร จัดวางผังเมอืงอย่างด ีและสวยงาม

เป็นระเบียบสิง่หนึง่ทีโ่ดดเด่นอาจถอืไดว่้าเป็นเอกลักษณข์องเม ืองอย่างหนึง่ค ือตน้แจ็กการันดา JACARANDA ที่

มดีอกสีม่วงสดบานสะพร่ังดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่นเม ืองนี้ไดส้มญานามว่า CITY OF JACARANDAS ซึง่จะ

ออกดอกบานสะพร่ังอวดโฉมใหผู้เ้ดนิทางมาเยือนเมอืงน ีไ้ดเ้หน็กันในช่วงเดอืนตุลาคมของทุกปี  น าท่านชมใน

บริเวณเม ืองโดยเฉพาะ จัตุรัสกลางเม ือง CHURCH SQUARE ชมอนุสาวรีย์ของอดตีประธานธิบดขีองรัฐอสิระชาว

บัวร์ ชือ่พอล ครู เกอร์  ในบริเวณใกลเ้คยีงกันนัน้เป็นทีต่ั ้งของศาลาว่าการเมอืง อันมอีนุสาวรีย์ของแอนดสี ์ พรีทอ

รีอัสผูก้่อตั ้งเม ือง และลูกชายอกีทัง้สถานทีส่ าคัญทางราชการของเม ืองต่างๆ เช่น ท าเนยีบประธานาธิบด ีและที่

ท าการรัฐบาลวุฒิสภาที่มคีวามสวยงามยิ่งใหญ่อลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลก

อกีดว้ย  นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้ อ ีกสถานที่แหง่ความรู ้เพื่อเขา้ถ ึงชนพื้นเมอืงผูก้ลา้เขา้ชม 

พิพิธภัณฑ ์วู ร์เทร คเก อร์  VOORTREKKER MONUMENT & MUSEUM อนุสรณ์สถ านฉลองค รบรอบ 100 ปี

สงครามกับพื้นเมอืง อ ีกทั้งวิถแีหง่ชาวบัวร์ชนพื้นเมอืงผวิขาวกับการอพยพ จากนั ้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงยัง ตลาด

เพชรพลอย DIAMOND MARKET แอฟริกาใตเ้ป็นเม ือ งแห่งอุสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมทีไ่ดม้ ีการพัฒนาแลว้ เน ื่องจากความพร ้อมทั้งในดา้นแหล่งวัตถุด ิบไม่ว่าจะเป็นเพชร  ทองค า 

แพลตตนิั่ม  เงนิ และหนิมคี่าต่างๆรวมถ ึงบุคลากรทีม่คีวามช านาญการดา้นเทคนคิและการออกแบบ และแรงงาน

ทีม่ปีระสบการณ ์ตลอดจนการผลติทีม่ตีัง้แต่สนิคา้ทไีดรั้บการออกแบบพิเศษ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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เา ีย่  บรนกำรอำหนำรกลำ วนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางสู่ แหล่งสงวนพันธส์ัตวป่์า พลิาเนสเบริ์ก 

 

16:00 น. น าท่านนั่งรถชมวถิ ีชวีติบรรดาสัตวป่์าทีอ่าศัยอยู่ในเขตอุทยาน ถา้โชคดท่ีานอาจไดพ้บบิ๊ กไฟว ์ซ ึง่ไดแ้ก่ ส ิงโต 

เสอืดาว ชา้ง แรด และควายป่า 

 

ค ่ำ บรนกำรอำหนำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

า ีพ่กั  SHEPHERD’S TREE GAME LODGE HOTEL หนรอืเายีบเาำ่             

                                       

 
 

วนัา ี ่3 ซำฟำรหีนำ Big Five - ซนัซนต ี ้The Palace 

 

06:00 น. MORNING GAME DRIVE ในอุทยานครูเกอร์พาร์ค โดยนั่งรถจี๊ ปเปิดหลังคาเพื่อชมชีวิตสัตว์ป่า อาทิ แอนเท

โลป เสอื สงิโต มา้ลาย ชา้ง ยีร๊าฟ และตามหา Big Five ผูย้ิ่งใหญ่ทั้งหา้ของแอฟริกาใต  ้คอื ชา้ง ควายป่า สงิโต 

แรด และเสอืดาว ดว้ยพื้นทีค่รอบคลุมอันกวา้งใหญ่ไพศาลนีเ้อง จงึท าใหผ้นืป่าแหง่น ีม้ ีความแตกต่างกันถ ึง 14 

โซนดว้ยกัน เป็นทั้งป่าโปร่ง, ป่าละเมาะ, ทุ่งหญา้สะวันนา จนถงึก ึ่งทะเลทรายแอฟริกาใต  ้ที่อุทยานฯ แหง่น ีจ้ ึง

นับไดว่้าเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากกว่า 1,187 ชนดิ เช่น เสอืชตีา้, แรดเผอืก , ฮปิโป, ไฮยีน่า, ยีราฟ, มา้

ลาย , หมูป่า, เล ียงผา, อ ิมพาล่า, กูดู ้รวมถงึนกหายากชนิดต่างๆ ซ ึง่สัตว์ป่าที่มชีวี ิตอยู่อย่างอ ิสระตามธรรมชาติ 

และแน่นอนหมายรวมถงึผูย้ิ่งใหญ่ทัง้หา้ คอื ควายป่า, ชา้ง, สงิโต, แรด และเสอืดาว 

 

เชำ้  บรนกำรอำหนำรเชำ้ ณ หนอ้ อำหนำรขอ โร แรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  ซันซติ ี้ SUN CITY หรือ THE LOST CITY เมอืงลับแลแหง่หบุเขาแสงตะวันเป็นเม ืองที่

ถูกเนรม ิตข ึน้จากความคดิของอภิมหาเศรษฐีทีช่ ื่อว่า ซอล เค ิร์ซเนอร์ SOL KERZNER ทีล่งทุนดว้ยเงินจ านวน

มหาศาลถงึ 28,000 ลา้นบาท ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 18 ปี และความพยายามอ ีกลน้เหลอืในการเนรมติผนืดินอัน

ว่างเปล่า และแหง้แลง้ในแควน้ BOPHUTHATSWANA กลางอัฟริกาใตใ้หก้ลายเป็นเม ืองแห่งความส าราญ

บันเทงิทุกรูปแบบบริเวณทีต่ั ้งของซันซติ ี้ซอล เค ิร์ซเนอร์ก็ไดม้าเป็นผูบั้นดาลความฝันในอดตีใหก้ลับกลายมา

เป็นเม ืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดมิโดยการเริ่มสร ้างโรงแรมไปเรื่อยๆ ตั ้งแต่ โรงแรมเดอะซันซติ ี้ SUN CITY HOTEL 

โรงแรมเดอะคาบานาส THE CABANAS โรงแรมเดอะคาสเคทส ์THE CASCADES จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได ้

สรา้งโรงแรมที่ทีห่รูราคาแพงทีสุ่ดในบรรดาโรงแรมทัง้หลายที่ไดก้ล่าวมานามว่าเดอะพาเลซ THE PALACE OR 

THE PALACE OF THE LOST CITY ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีนผสมแอฟริกันและตกแต่งภายในในสไตล์

แอฟริกัน น าท่านเขา้เช็คอนิทีโ่รงแรม อสิระใหท่้านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย  ณ อาณาจักรอลังการดาวลา้นดวง

แหง่น ี ้ซ ึง่ว่ากันว่าเด ินทั้งวันก็ไม่ท่ัวอสิระเที่ยวชมสระว่ายน ้าขนาดใหญ่  และทะเลน ้าจดืเทยีมขนาดใหญ่ยักษ์ที่

เรียกว่า VALLEY OF WAVE มลีักษณะเหมอืนทะเลจริงๆแวดลอ้มดว้ยขุนเขาและตน้ไมท้ีจั่ดตกแต่งอย่างเป็น

ระเบียบสวยงามใกล ้ๆ  กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา BRIDGE OF TIME สองขา้งสะพานม ีชา้งแกะสลักเรียงราย

อยู่ สะพานนีเ้ช ื่อมต่อกับกองหนิมหมึาที่เช ือ่ ว่าเป็น THE LOST CITY ทีสู่ญหายไปและเพือ่เป็นการตอกย ้าระลึก

ถงึความทรงจ าเขาเลยสร ้างสะพานแหง่น ีข้ ึน้ทุกๆหนึง่ช่ัวโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมอืนแผ่นดนิไหวนอกเหนือจาก

นียั้ งมสีนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลกที่ใชเ้ป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดส าคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแลว้
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ออกแบบโดย นักกอล์ฟชื่อ ดังขอ งโลก  GARY PLAYER คือ GARY PLAYER GOLF COURSE และ SUN CITY 

GOLF COURSE โรงภาพยนตร์  รา้นคา้ ดสิโกเ้ธค คาส ิโนทีเ่ปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ท าใหเ้มอืงน ี้ไม่เคยหลับไหล 

สวนสัตวส์วนพฤกษศาสตร์ทีร่วบรวมพันธุไ์มจ้ากท่ัวโลกเอาไว  ้พรอ้มน ้าตกและธารน ้าไหลรินเอ ือ่ยๆที่สรา้งความ

สดชืน่สบายๆอย่างบอกไม่ถูก 

 

เา ีย่  บรนกำรอำหนำรกลำ วนั ณ ภตัตำคำร  

อสิระใหท่้านไดส้ัมผัสกับความอลังการของโรงแรมเดอะพาเลซทีไ่ดช้ ื่อ ว่าสวยที่สุดในโลกกับทุนสรา้งถ ึงกว่า 

7,000 ลา้นบาท ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับความงดงามตระการตาของโรงแรม และบริเวณรอบโรงแรม 

 

ค ่ำ  บรนกำรอำหนำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 

า ีพ่กั  THE PALACE HOTEL หนรอืเายีบเาำ่ 

 

 
 

วนัา ี ่4 โจฮนัเนสเบ นรก์ - ชอ้ปปน้   

 

เชำ้ บรนกำรอำหนำรเชำ้ ณ หนอ้ อำหนำรขอ โร แรม 

น าท่านเดินทางสู่ เม ืองโจฮันเนสเบิร์ก ชอ้ปป้ิงรา้นชือ่ดังของแอฟริกาใต ้CABANOS ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก 

ของทีร่ะลกึมากมาย อาทิ ผลติภัณฑต์่างๆจากนกกระจอกเทศ เส ื้อยืด ก าไล สรอ้ยคอ ไมแ้กะสลัก หนังสัตว ์เป็น

ตน้ ในราคาที่ถูกกว่ารา้นท่ัวไปหากมเีวลาน าท่านชมโชว์รูมเพชร อัฟริกาใตม้เีหมอืงเพชรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 

ของโลก อ ีกทัง้ยังมชี ือ่ เส ียงในเรื่องของอัญมณลี ้าค่า ร ้านส ินคา้ทีร่ ะล ึกพืน้เม ืองส่วนมากจะเป็นไมแ้กะสลัก  ผา้

พมิพล์าย หนิส ี ใหท่้านเลอืกซือ้ 

 

เา ีย่  บรนกำรอำหนำรกลำ วนั ณ ภตัตำคำร  

 หลังรับประทานอสิระชอ้ปป้ิงในท่านเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ ไดเ้วลานัดหมายน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่า

อากาศยาน OR Tambo Int’l Airport เดนิทางสู่ เมอืงเคปทาวน ์ Cape Town โดยสายการบนิ British Airways 

เทีย่วบนิที ่BA6413 

 

ค ่ำ  บรนกำรอำหนำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

า ีพ่กั  PRESIDENT HOTEL หนรอืเายีบเาำ่ 

 

วนัา ี ่5 เคปาำวน ์ - เมเบ นล้เมำ้เาน่ - ฟำรม์นกกระจอกเาศ 

 

เชำ้ บรนกำรอำหนำรเชำ้ ณ หนอ้ อำหนำรขอ โร แรม 

 น าท่านขึน้สู่ยอดเขา เทเบิล้เมา้เท่น Table Mountain โดยรถกระเชา้ลอยฟ้า เพือ่ชมความงดงามของเม ืองเคป

ทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมอืง เทเบิ้ลเมา้เท่น เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมอืนกับโต๊ะ  น าท่านขึ้นสูด้า้นบน ซึ่ง

มเีสน้ทางเดนิลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพือ่ใหท่้านไดช้มววิรอบดา้นไดอ้ย่างชัดเจน บนเขานีม้สีุตว์ชนดิหนึ่ง 

หนา้ตาน่ารักชือ่ตัว แดสซี่ หรือกระต่ายหนิ Rock Hyrax ม ีลักษณะผสมระหว่างกระต่ายกับกระรอก เป็นมติรกับผู ้
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มาเยือน จากยอดเขานี้เราจะเหน็ภูเขาลอ้มรอบหลายต่อหลายลูกทีโ่ดดเด่นคือ ไลออ้นเฮด Lion Head ภูเขาที่ม ี

ลักษณะคลา้ยหวัของสิงโต ในเวลาทีด่วงอาทิตย์ใกลต้กภูเขาลูกนีจ้ะมสี ีแดงสวยงามมาก **หมายเหตุ ในช่วงที่

ลมแรง หรือม ีฝนตกหนักกระเชา้จะหยุดใหบ้ริการ เพือ่ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยจะจัดใหข้ ึ้นไปชมวิว

ที ่Signal Hill แทน** 

 

เา ีย่  บรนกำรอำหนำรกลำ วนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดนิทางไปชม ฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธติการเพาะเลีย้งลูกนก การวางไข่ แลว้ใหท่้านบันทกึภาพ

บนหลังนกกระจอกเทศกับฉากเบื้องหลังของ เทเบิ้ลเมา้เท่น ที่สวยงาม และเลือกชมสินคา้แปลกตาจาก

นกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศเพน้ท์สสีวยงาม จากนัน้น าท่านแวะชมไร่

องุ่น และแหล่งผลิตไวน์กันที่ กรูทคอนสแตนเทีย ไวนเ์อสเตท แหง่แรกที่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเคปดัชต์ 

ซ ึง่ยังคงรักษาอาคารบา้นเรือนสมัยเก่าไวไ้ดใ้นสภาพทีด่เียี่ยม และสวยงามมไี ร่องุ่นมากมายและเป็นไร่องุ่นทีด่ ีม ี

โรงงานผลติไวนแ์ดง และมบีริการใหช้มิไวนก์ันดว้ย 

 

ค ่ำ บรนกำรอำหนำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 

า ีพ่กั PRESIDENT HOTEL หนรอืเายีบเาำ่ 

 

 
 

วนัา ี ่6 เคปเพนนนนซูล่ำ - เกำะแมวน ำ้ - แหนลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวนน 

 

เชำ้  บรนกำรอำหนำรเชำ้ ณ หนอ้ อำหนำรขอ โร แรม 

พาท่านชมความงามของชายฝ่ังบริเวณ เคปเพนนนิซูล่า ลัดเลาะสู่ชายหาดทีส่วยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจน

ถงี Camps Bay บริเวณเทอืกเขา Twelve Apostles หากอากาศเอ ื้ออ านวยพาท่านออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อ

น าท่านลงเรือที่ ท่าฮูทเบย์ HOUT BAY เพื่อไปชมแมวน ้าที่ เกาะดุยเกอร์ DUIKER ISLAND โดยเรือทอ้งกระจก

ขนาดใหญ่ ชมแมวน ้าส ีน ้าตาลตัวอว้นนอนเบียดเส ียดอาบแดดกันเต็มเกาะ  จากนั ้นน าท่านเดินทางไปยัง

แหลมกู๊ดโฮป Cape of Good Hope ซึ่งตั ้งอ ยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทรแอตแลนตคิ และมหาสมุทร

อนิเด ีย ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นส ีน ้าทะเลระหว่างจา้วมหาสมุทรทั้งสอง โดยนั่งรถรางขึน้ยอดเขา 

เชญิท่านพสิูจนค์วามแรงของคลืน่ลมจนไดรั้บฉายาจากนักส ารวจชาวโปรตุเกสว่า แหลมแหง่พายุ 

 

เา ีย่  บรนกำรอำหนำรกลำ วนั ณ ภตัตำคำร (เมนู ซฟู้ีดส ์+ กุง้มังกร CRAYFISH) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เม ืองไซม่อนส ์ซ ึ่งเม ืองน ี้บา้นเรือนจะตั ้งลดหล่ันกันอยู่ตามเน ินเขาหันหนา้ออกทะเล และ

เจา้ของบา้นส่วนใหญ่เป็นคนมฐีานะดทัี้งนัน้  น าท่านชมอาณาจักรนกเพนกวนิตัวจิ๋วใหท่้านชมความน่ารักของ

เพนกวนิอย่างใกลช้ิดทีห่าดโบลเดอร์เป็น นกเพนกวินพันธุ ์Jackass ซึง่ม ีเทา้เป็นสดี า และเป็น 1 ใน 15 ชนดิ ที่

มอี ยู่ในโลกใกลจ้ะสูญพันธุ ์ชมความน่ารัก และชีวติความเป็นอยู่ของนกเพนกวิน น าท่านชอ้ปป้ิงที่ Victoria & 

Alfred Waterfront ท่านจะไดส้ัมผัสความมชีวี ิตชวีาของเคปทาวน์ มรี ้านคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนต ์และเป็นท่า

เทยีบเรือขนาดเล็กดว้ย 

 

ค ่ำ บรนกำรอำหนำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
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า ีพ่กั PRESIDENT HOTEL หนรอืเายีบเาำ่ 

 

 
    

วนัา ี ่7 เคปาำวน ์ - โดฮำ 

 

เชำ้ บรนกำรอำหนำรเชำ้ ณ หนอ้ อำหนำรขอ โร แรม 

 

08:00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เคปทาวน ์

 

13:20 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR1370 

 

23:50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

 

 

วนัา ี ่8 โดฮำ - สมุารปรำกำร (าำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม น) 

 

01:55 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 

 

12:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัรำค่ำบรนกำร 
 

วนัเดนนาำ  หนมำยเหนตุ 

รำคำาวัร ์(บำา / าำ่น) พกัหนอ้ ละ 2 าำ่น 

ผูใ้หนญ่ 

เด็กไม่เก นน 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หนญ่ 

 (มเีตยี ) 

เด็กไม่เก นน 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หนญ่  

(ไม่มเีตยี ) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีำ 

- 

เดอืน   ตุลำคม 

21 ต.ค. 59 - 28 ต.ค. 59 * วันปิยะ 75,888 73,888 71,888 12,900 - 

เดอืน   พฤศจนกำยน 

14 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59  72,888 70,888 68,888 12,900 - 

เดอืน   ธนัวำคม 

05 ธ.ค. 59 - 12 ธ.ค. 59  72,888 70,888 68,888 12,900 - 

เดอืน   มกรำคม 

09 ม.ค. 60 - 16 ม.ค. 60  72,888 70,888 68,888 12,900 - 
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เดอืน   กุมภำพนัธ ์

06 ก.พ. 60 - 13 ก.พ. 60 * วันมาฆบูชา 77,888 75,888 73,888 12,900 - 

เดอืน   มนีำคม 

13 ม.ีค. 60 - 20 ม.ีค. 60  72,888 70,888 68,888 12,900 - 

เดอืน   เมษำยน 

10 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 77,888 75,888 73,888 12,900 - 

เดอืน   พฤษภำคม 

15 พ.ค. 60 - 22 พ.ค. 60  72,888 70,888 68,888 12,900 - 

เดอืน   ม นถุนำยน 

12 ม น.ย. 60 - 19 ม น.ย. 60  72,888 70,888 68,888 12,900 - 

เดอืน   กรกฎำคม 

10 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60  72,888 70,888 68,888 12,900 - 

เดอืน   สน หนำคม 

14 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60  72,888 70,888 68,888 12,900 - 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดนนาำ  

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 า่ำน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัรำค่ำบร นกำรนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 าำ่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บำา (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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หนมำยเหนตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัรำค่ำบร นกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 48 USD /าำ่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 ก นโลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 ก นโลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 

 

เ ื่อนไขกำรเดนนาำ  
 

เอกสำรในกำรเดนนาำ   ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หนมำยเหนตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัย ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเ ขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เ ื่อนไขกำรจอ  / กำรยกเลนก   
 

กำรจอ  หนรอืส ำรอ า ีน่ ั ่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า  วดแรก 20,000 บำา  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 

กำรยกเลนก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเ นนมดัจ ำา ั ้หนมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บำา  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บำา  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ขอ รำคำาวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ขอ รำคำาวัร ์  

 ยกเลนกกำรเดนนาำ  ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเ นนา ั ้หนมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 

 

 


