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XCLUSIVE 
SMALL GROUPE

เปิดประสบการณ์สู่ดินแดนแอฟริกาใต้ สนุกกับกิจกรรมGAME DRIVE ที่จะพา
ท่านไปล่าเหล่า BIG5 ตื่นตากับเมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน ทุกความ

บันเทิงอยู่ในอาณาจักรSUN CITY ชิมไวน์รสเลิศจากฟรัชฮอก เคปทาวน์ เมือง
ที่เป่ียมไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ ชมแมวน้้าที่เกาะดุยเกอร์ ขึ้นกระเช้าสู่
มรดกโลกTable Mountain อ่ิมเอมกับบรรยากาศล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

ดิน อร่อยกับอาหารหลากหลายเมนู คัดสรรที่พักที่ได้ระดับพรีเมียม

E



19.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 
4) ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 5  พบกับเจ้าหน้าที่คอย  ต้อนรับและ
อ้านวยความสะดวก 

DAY 1

12 APR 2019

20.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบิน SQ983

00.05 น. ถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปลี่ยน
เครื่องและเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยาน โออาร์แทมโบ ประเทศ
แอฟริกาใต้
01.30 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานโออาร์แทมโบ ประเทศแอฟริกาใต้ โดย
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ478
06.10 น. น้าท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานโออาร์แทมโบ แอฟริกาใต้

DAY 2

13 APR 2019



น้าท่านเดินทางสู่ กรุงพริทอเรีย เมืองแห่งศูนย์กลางการบริหารของประเทศ
แอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของกรุงพริทอเรียที่จะท้า
ให้ท่ านหลงรัก สัมผัส กับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ แตกต่างผ่ าน
สถาปัตยกรรม การก่อสร้างบ้านเรือนและยังรวมไปถึงการแต่งกายของ
ชาวเมืองอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย อาหารจีน



จากน้ันเดินทางสู่ เมืองซันซิตี้ หรือ The Lost City เมือง
ลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน น้าท่านเช็คอินสู่ The Palace 
Of the Lost City ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียนผสมแอฟริกันและตกแต่งภายในสไตล์แอฟริกัน น้า
ท่านตื่นตากับทะเลน้้าจืดเทียมขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่
มีชื่อเรียกว่า Valley of Wave ที่มีความคล้ายทะเลของจริง 
บริเวณใกล้เคียงท่านจะได้ชมสะพานแห่งกาลเวลา The 
Bridge of time แปลกตากับสะพานที่มีช้างแกะสลักเรียง
รายอยู่ตลอดแนว และทุกๆหน่ึงชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่า
เสมือนแผ่นดินไหว อีกทั้งบริเวณโดยรอบยังมีโรงภาพยนตร์ 
ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ท้าให้เมือง
แห่งน้ีไม่เคยหลับใหล
หมายเหตุ : เมื่อท่านจะเดินไปมาที่อาณาจักรแห่งนี้อย่าลืม
พกบัตรผ่าน(กุญแจห้องพัก)ไปด้วย ท่านสามารถกลับสู่ที่
พักได้โดยรถรับส่งตลอด 24 ชั่วโมง

The Lost City



มื้อค่้า บริการอาหารค่้า ณ Crystal Court 
Restaurant ภายใน The Palace of the Lost City 
บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ ห้องอาหารระดับ 4 ดาว

THE PALACE OF THE 
LOST CITY HOTEL
หรือเทียบเท่า 



DAY 3

14 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) เป็นเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ นอกจากน้ียังเป็นเมืองที่ไม่
ถูกแวดล้อมด้วยทะเลสาบ แม่ น้้าและแหล่ง น้้า อ่ืนๆอัน
เน่ืองมาจากการอยู่บนที่สูง จึงมีหิมะตกเหมือนกับกรุงพริทอ
เรีย

จากน้ันน้าท่านสู่ มาบูล่า ลอดจ์(THE MABULA GAME 
LODGE) สถานที่ได้รับสมญานามว่ามีวิวทิวทัศน์ราว
ภาพวาด ความงามของสถานที่แห่งน้ีได้ถูกน้ามาเป็น
สถานที่ เ ต็ ม ไปด้ วย กิจกรรมต่ า งๆ  อาทิ  บอลลู น 
เฮลิคอปเตอร์ ตกปลา หรือข่ีม้า (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)



อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยในบรรยากาศแบบ
ซาฟรีอย่างแท้จริง จนได้เวลาอันสมควร น้าท่านสู่ ดินแดน
แห่งซาฟารี ตื่นเต้นกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์คันละ
สี่คน น้าท่านตื่นตาตื่นใจไปกับการค้นหา BIG5 ให้ท่านได้
เพลินเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์  พร้อมเก็บภาพพระ
อาทิตย์ตกดินที่สวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนติค

มื้อเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ภายในมาบูล่าลอดจ์ บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์แอฟริกา



บริการอาหารค่้า ณ ภัตาคาร
ภายในมาบูล่าลอดจ์ บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์แอฟริกาใต้ 

พร้อมชมโชว์พื้นเมืองระหว่างมื้ออาหาร

THE MABULA GAME 
LODGE
หรือเทียบเท่า 



DAY 4 

15 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.00 น. น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการนั่ง
รถบุกป่ากับกิจกรรมส่องสัตว์ยามเช้า น้าท่าน
เดินทางสู่ อาณาจักรแห่งซาฟารี น้าท่าน ชมสัตว์ป่า
นานาชนิดของแอฟริกาที่หาชมได้ยากอย่างใกล้ชิด 
เช่น แอนเทโลป เสือ ม้าลาย ยีราฟ ได้เวลาอันสมควร
น้าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อรับประทาน
อาหารเช้า

น้ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  LionPark สั ม ผั ส
ประสบการณ์ผจญภัยใกล้ชิดสัตว์ป่า ชมสิงโต เสือชี
ตาห์ และให้อาหารยีราฟ โดยมีไกด์ที่มีความรู้คอยให้
ข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ต่างๆ  



น้าท่านเดินทางสู่ Lesedl Cultural Village ชมหมู่บ้านจ้าลองของชนเผ่าแอฟริกัน หมู่บ้าน
ที่จ้าลองอาคารบ้านเรือนและรูปแบบและรูปแบบการใช้ชีวิตจริงๆของเหล่าชนเผ่าพื้นเมือง
ตั้งแต่ประเพณีการเดินเข้าบ้าน การขอพร การสู้รบและอาหารการกินโดยนักแสดงที่เป็นคนใน
ชนเผ่าจริงๆ ปิดท้ายด้วยโชว์การแสดงเต้นร้าดั้งเดิมอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
Bull&Buck Restaurant ภายใน Lion Park เสิร์ฟท่าน

ด้วย สเต็กเนื้อชั้นดี



มื้อค่้า  บริการอาหารค่้า Carnlvore Restaurant ภัตตาคารอาหารชื่อดัง
ที่ตกแต่งและออกแบบจนได้อารมณ์ความเป็นแอฟริกันแท้ๆพร้อมอาหารที่คัด

สรรค์มาโดยเฉพาะเพื่อค้่าคืนที่แสนพิเศษในวันน้ี 

RADISSON BLU 
SANDTON HOTEL
หรือเทียบเท่า 



DAY 5 

16 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าตรู่ น้าท่านเดินทางออกจากโรงแรม เพื่อให้ท่าน
ขึ้นบอลลูนชมวิวทิวทัศน์ยามเช้า พร้อมบริการ
อาหารว่างระหว่างการเดินทาง ขอมอบความ
ประทับใจกับ HOT AIR BALLOON น้าท่านสัมผัส
บรรยากาศยามเช้าบนน่านฟ้าของแอฟริกาใต้ ให้ท่าน
ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของท้องทุ่งหญ้าที่กว้างไกลสุดลูกหู
ลูกตา พร้อมให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ...

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน โออาร์แทมโบ 
เมืองโจฉันเนสเบิร์ก เพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
เคปทาวน์



14.05 น. น้าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน์ โดยสายการบิน
สายการบินเซาท์แอฟริกันแอร์เวส์ เที่ยวบินที่ SA327
16.15น. น้าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานเคปทาวน์ หลังผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร
จากน้ันน้าท่านสู่ Table Mountain ภูเขารูปโต๊ะ1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติของโลก น้าท่านข้ึนสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง
จากน้ันเดินทางสู่ Victoria & Alfred Waterfront สถานที่ที่คนท้องถ่ิน

สนใจ ภายในมีทั้งร้านอาหาร ร้านค้าขายที่เป็นงานฝีมือ เสื้อผ้า รองเท้าฯลฯ    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริเวณสนามบิน



มื้อค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยอาหารไทย ณ The Wang Thai Lagoon Beach 

Restaurant

WESTIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 



น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ท่าฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อไปชมแมวน้้าที่ 
เกาะดุยเกอร์(DUIKER ISLAND) โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่ 

จากน้ันน้าท่านไปสัมผัสความน่ารักของเหล่าเพนกวินแอฟริกัน ณ 
ชายหาดโบลเดอร์ (Boulder Beach) ท่านจะได้พบกับเพนกวินแอฟ
ริกัน ท่านสามารถพักผ่อนเก็บภาพได้ตามอัธยาศัยซึ่งท่านสามารถพบ
เหล่านกแพนกวินได้ทั่วทั้งชายหาด...

DAY 6

17 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น้าท่านเดินทางสู่ Cape Polnt Nature Reserve น้าท่านข้ึนรถรางเพื่อไป
ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่ CapePoint จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดีย
กับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต เพื่อน้าท่าน
เดินทางสู่ แหลมแห่งความรัก หรือ แหลมกู๊ดโฮป(Cape of Good Hope)
อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมี
ประภาคารขนาดใหญ่อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลก
ตะวันตกสู่โลกตะวันออก ต้องไม่พลาดที่จะมาชมวิว ณ แหลมกู๊ดโฮป แห่งน้ี... 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
Barracudas Restaurant บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ด 

พิเศษด้วยเมนูกุ้งมังกร (Crayfish)



มื้อค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
Sea Palace Chinese Restaurant ภัตตาคารระดับ 4 ดาว 

บริการท่านด้วยอาหารจีน

WESTIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 



DAY 7

18 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านเดินทางสู่ Franschhoek เมืองเล็กๆที่เต็มไป
ด้วยมนต์เสน่ห์ที่ขึ้นชื่อเรื่อง Wine และยังเป็นหน่ึงใน 
Cape Winelands อีกด้วย จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่ 
The Huguenot Chocolate Factory ที่ตั้งอยู่
ภายใน Franschhoek เพื่อไปชมวิธีการท้าช็อคโก
แลตและได้ลิ้มลองช็อคโกแลต 

จากน้ันเดินทางสู่ Blaauwkllppen Wine Estate 
แหล่งผลิตไวน์องุ่นชั้นดีและมีชื่อเสียงโด่งดัง หลัง
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  น้ า ท่ า น ช ม 
Blaauwkllppen Wine Estate เพื่อน้าท่านไปชม
ห้องเก็บไวน์และถังไวน์ อีกทั้งให้ท่านได้ลิ้มลอง
รสชาติไวน์จากแหล่งผลิตโดยตรงอีกด้วย 



น้าท่านเดินทางสู่ เมืองสเตลเลนบอซ (Stellenbosch) เมืองเก่าแก่อันดับ
สองของแอฟริกาใต้รองจากเคปทาวน์ แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสวยงาม
ด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบเคปดัซต์อันงามสง่างดงาม เหมือนย้อนเวลา
กลับไปเดินอยู่ในยุโรปสมัยคลาสสิค อีกทั้งยังได้รับฉายาว่าเป็น“CityOf
Oaks” หรือ เมืองแห่งต้นโอ๊ค

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ภายในโรงงานผลิตไวน์ชื่อดัง มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้วยเมนูที่สุด

พิถีพิถันและมีความหมาย โดยเสิร์ฟท่านด้วย 6 course Menu



มื้อค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
Moyo Restaurants ภัตตาคารระดับ4ดาว 

WESTIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 



DAY 8

19 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น้าท่านขึ้น เฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุม
สูง ท่านจะได้เห็นความงามของเมืองโดยรอบ ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที  จาก น้ัน น้าท่ านเดินทางสู่ 
Kirstenbosch National Botanical Garden 
สวนพฤกษชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลก ท่านสามารถชมพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่หา
ยาก ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัย ได้เวลา
อันสมควร...

น้าท่านเดินทางสู่ V&A Waterfrontเพื่อรับประทาน
อาหารกลางวัน



น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าทูโอเชียนส์ น้าท่านท่องโลกใต้ท้องทะเล
สัมผัสกับเหล่าสัตว์น้้านานาชนิด จากน้ันน้าท่านสู่ The Malay Quarter 
หรืออีกชื่อคือ โบคาป (Bo’Kaap) เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
มาเลย์ที่หลากหลายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวาและมีเสน่ห์แห่งน้ีและ
อาคารที่ทาสีสันอย่างสดใส โบคาปขึ้นชื่อส้าหรับบ้านเรือนที่ทาสีสันอย่างสดใส

จากน้ันน้าท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ ที่ก้าลังจะตกดินในบรรยากาศสุด
อบอุ่น พร้อมการบริการเครื่องดื่มทั้งแชมเปญและน้้าผลไม้ ตลอดการล่องเรือ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ภายใน V&A Waterfront บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ตะวันตก



มื้อค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
Wang Thai Restaurant บริการท่านด้วยอาหารไทย

WESTIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร น้าท่าน

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน์

DAY 9

20 APR 2019

10.40 น. น้าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศ
สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ479

06.10 น. น้าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องและเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศ
ไทย
09.45 น. น้าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ972
11.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

DAY 10

21 APR 2019



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ

ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน (พักห้องคู่) ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่าน (พักห้องคู่) ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 8 ท่าน (พักห้องคู่) ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ

245,500.-

225,500.-

215,500.-

20,000.-

อัตราค่าบริการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ช่วงเวลาท่ีเดินทาง 



อัตราค่าบริการนีร้วม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

🗸 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ใน
รายการ หรือระดับเดียวกัน

🗸 ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตาม
รายการที่ระบุ

🗸 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

🗸 มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวก
แก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

🗸 ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ในวงเงิน 5,000,000 บาท ตาม
เง่ือนไขกรมธรรม์

🗴 ค่าท้าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

🗴 ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบิน
ก้าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )

🗴 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม
และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

🗴 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

🗴 ค่าบริการ SERVICE CHARGE กรณีช้าระผ่านบัตรเครดิต



กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 30,000 บาท
🗸 ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
🗸 ช้าระโดยเงินสด
🗸 ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  
🗸 ช้าระผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY
🗸 ช้าระโดยบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าบริการ SERVICE CHARGE)

ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน 

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช้าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลิก  : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท้าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด

“การจอง”

เงื่อนไขการช้าระเงิน



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (1)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่

รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท้างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทั วร์

คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่ อไปที่

แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (2)
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่า นผู้

เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ 
หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

13. ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับ
การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (3)
16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชม

ให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ /หรือ
ความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

18. ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก้านัล
ดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

19. ต้าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้
บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต้าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ ยวพักผ่อน
แบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

21. เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


