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        โจฮันเนสเบร์ิก – มพูมลังกา – ท่องซาฟารี -  เคปทาวน์ –สเตลเลนบอช 

 -เคปเพนนินซูล่า  
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สมัผสัดินแดนสายรุ้ง – แอฟริกาใต้ เส้นทางสายโรแมนตคิพาโนรามาชมวิวได้ @AB องศา 

 ท่องซาฟารีและพกัผ่อนในรีสอร์ทหรูท่ามกลางธรรมชาต ิ

ดืGมดํGาบรรยากาศยามเย็นและจิบแชมเปญในเรือยอร์ช ก่อนพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้าทีGเคปทาวน์  
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วันอาทติย์ที�  21  กนัยายน  2557    กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก                       (วันที�หนึ�งของการเดินทาง)  
 

23.30น.  คณะพร้อมกนัทีGสนามบนิสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั น .เคาน์เตอร์ D  สายการบนิไทยเจ้าหน้าทีGบริษัทฯ 
  ให้การต้อนรับตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระก่อนการเดินทาง 
 
วันจนัทร์ที!  22  กนัยายน  2557   โจฮนัเนสเบิร์ก –DULLSTROOM – HANNAH LODGE           (วนัที!สองของการเดินทาง) 
 

BO.OPน.  ออกเดนิทางสูก่รุงโจฮนัเนสเบร์ิกโดยเทีGยวบนิทีG TG 991    (ใช้เวลาเดินทาง OO.OP ชัGวโมง) 
**  เวลาท้องถิ!นที!ประเทศแอฟริกาใต้ช้ากว่าประเทศไทย % ชั!วโมง    

BT@B น.  ถึงสนามบนิกรุงโจฮนัเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง และศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
  เดินทางขึ นไปทางทศิเหนอื เดนิทางสู่ DULLSTROOM หมูบ้่านเลก็ๆ ทีGแวดล้อมด้วยธรรมชาติอนัสวยงาม ใช้เวลา 

เดินทางประมาณ X.@B ชัGวโมง  
OX.@B น.  รับประทานอาหารกลางวนั   ในบรรยากาศอนัสวยงามของโรงแรมริมทะเลสาบเมือง DULLSTROOM 
 หลงัอาหาร นําทา่นเทีGยวชมทศันียภาพทีGน่าทึGงทีGสดุของแอฟริกาใต้ทีGเรียกว่า เส้นทางพาโนรามา  เส้นทางทอ่งเทีGยวทีG

ท่านจะได้ชมววิ @AB องศา เหน็ป่าไม้สดุสายตาตลอดเส้นทาง ท่านจะมีความสขุกบัทศันียภาพอนังดงามของโอบภเูขา
สงู  ท้องฟ้าสวยและป่าไม้อนัแสนอดุมสมบรูณ์  ทา่นจะรู้สกึเพลดิเพลินกบัความยิGงใหญ่และงดงามทางธรรมชาตขิอง 

GOD’S WINDOW หนึGงในสถานทีGท่องเทีGยวทีGถือเป็นไฮไลท์ของเส้นทางสายพาโนรามา ทีGนีGหน้าตา่งพระเจ้าจะเปิด
โอกาสให้เรามองไปได้รอบทิศ เสมือนหนึGงมีทิวเขาโอบล้อมเราไว้  จากนั น นําทา่นชม LISBON FALL ทีGจะทาํให้ทา่น
ต้องทึGงกบัความงามแปลกตาของสายนํ าตกทีGไหลแทรกอยูใ่นซอกภเูขาของนํ าตกแห่งนี   
นําทา่นเข้าทีGพกั HANNAH GAME LODGE ทีGพกัเรียบหรูทีGถกูออกแบบมาให้สะดวกสบาย และกลมกลนืไปกบั
ธรรมชาติ ทีGซึGงจะทําให้คณุมีความสขุกบัธรรมชาติอนัแสนสงบในโอบเขาสงูแหง่นี   
รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยั   
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วันองัคารที!  23  กันยายน  2557   HANNAH LODGE – KARONGWE GAME RESERVE           (วันที!สามของการเดนิทาง)  
 

B@.BB น. เช็คเอาท์ แล้วออกเดินทางสู ่HOEDSPRUIT 
(ระยะทาง ef กม. คาดวา่ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ O.@B ชัGวโมง) เพืGอไปขึ นบอลลนู  สมัผสั
ประสบการณ์ครั งหนึGงในชวีิต สําหรับ
นกัท่องเทีGยวทีGต้องการสมัผสัการผจญภยับน
ท้องฟ้าตามเส้น ทางทีGถกูกําหนดโดยกระแสลม 
ณ ความสงูทีGค่อยๆ ไตร่ะดบัไปหยดุทีG XBBB ฟตุ 
ให้ลมเยน็ได้พดัปะทะผิวหน้าและผิวกาย พร้อม
สดูไอเยน็บริสทุธิgให้ชุ่มปอด   ทวิทศัน์อนัเวิ งว้าง
มมุสงูกว้าง 360 องศา ขอบฟ้าตดักบัแนวสเีขยีวของธรรมชาติรอบๆตวั  อาทติย์ยามเช้าทอแสง ถือเป็นเสน่ห์ของการ
เดินทางโดยบอลลนู  (ใช้เวลาบินในบอลลนูประมาณ O ชัGวโมง)  นอกจากนี ยงัมีการแจกใบประกาศนียบตัรประกาศ
ความหาญกล้าให้เก็บไว้เป็นทีG ระลกึและให้นกึถงึการผจญภยัในน่านฟ้าแห่งนี    

จากนั น แวะพกัรับประทานอาหารเช้า ระหวา่งทางก่อนมุง่หน้าเดนิทางเพืGอสมัผสัประสบการณ์ซาฟารีใน 
 รีสอร์ท หรูอีกหนึGงแห่ง  ทีGตั งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา DRAKENSBERG   อนัยิGงใหญ่  SHIDULI PRIVATE GAME 

LODGE ทีGมบีรรยากาศอบอุ่น ผ่อนคลาย เหมาะกับการพกัผ่อนร่วมกบัครอบครัว หรือเพืGอนสนิท หลงัรับประทาน
อาหารกลางวนัในโรงแรม อิสระให้ทา่นพกัผ่อน  หรือเพลดิเพลนิกบัสิGงอาํนวยความสะดวกมากมายในรีสอร์ท 
จากนั น  บริการพเิศษแก่ท่านด้วย  AFTERNOON TEA อาหารว่าง พร้อมชา หรือกาแฟยามบ่ายใน

บรรยากาศผ่อนคลายเป็นกนัเอง แต่เตม็เปี! ยมไปด้วยสุนทรีรสแห่งการดื!มชาอย่างแท้จริง  นําท่านออกผจญ
ภยัในป่ากว้างด้วยรถโฟร์วีลไดรฟ์เปิดประทนุ เพืGอให้ทา่นมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสงัเกตอย่างใกล้ชิดกบัสตัว์ป่าทีG
ดํารงชีวติอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  และก่อนทีGพระอาทติย์จะลบัขอบฟ้า ซึGงจะให้แสงธรรมชาติทีGสวยงาม
ทีGสดุของวนั บริการพเิศษที!แสนจะโรแมนตคิแก่ท่าน ด้วย SUNDOWNER DRINK ในป่าท่ามกลางรรยากาศ

แบบแอฟริกาแท้ๆ ทีGจะทาํให้ทา่นดืGมดํGากบัธรรมชาติทีGยิGงใหญ่และงดงามจนยากทีGจะลมืเลอืน  นาํท่านกลบัทีGพกั 
เพืGอรับประทานอาหารคํ!าแบบพิเศษที!โรงแรมที!เรียกว่า BOMA DINNER อนัเป็นบรรยากาศพิเศษที!จะให้
ท่านได้ประสบการณ์การรับประทานอาหารคํ!าท่ามกลางแสงดาว 
พกัทีG SHIDULI PRIVATE GAME LODGE 
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วันพุธที!  24  กนัยายน  2557 โจฮนัเนสเบิร์ก - เคปทาวน์                        (วันที!สี!ของการเดนิทาง)   
 

BA.BB น. อีกครั งทีGจะพาทา่นออกผจญภยัในป่ากว้างด้วยรถโฟร์วลีไดรฟ์   เปิดประทนุ เพืGอให้ท่านมโีอกาสได้ใกล้ชิดกบัสตัว์ป่า
ทีGดาํรงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในบรรยากาศยามเช้า  จากนั น เดินทางกลบัทีGพกัเพืGอรับประทาน
อาหารเช้าทีGโรงแรม   
นําทา่นเดินทางเทีGยวชมทิวทศัน์อนังดงาม 
ของ BLYDE CANYONแคนยอนที!ใหญ่ 
เป็นอนัดบัสามของโลก รองจากแกรนด์ 
แคนยอนของสหรัฐอเมริกา และ  
THE  FISH RIVER CANYON ในนามเิบีย           
            

                            ชมTHREE  RONDAVELS  ภเูขาสามลกูซึGงมีรูปทรง เหมือนกระทอ่มพื นเมืองสามหลงัเรียงกนั 
อยู่กลางแคนยอน 

เทีGยง               รับประทานอาหารกลางวนั  จากนั นออกเดินทางสูส่นามบนิในประเทศกรุงโจฮนัเนสเบอร์ก เพืGอเดินทางสูเ่มืองเคป 
ทาวน์   (ระยะทาง @eT กม.  คาดว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ P ชม)   อาหารเยน็    light meal   box  รับประทานทีG 
สนามบิน 

XB.OP น.  ออกเดนิทางสูเ่มืองเคปทาวน์ โดยสายการบินในประเทศ    SA369  (ใช้เวลาเดินทาง X.OB ชัGวโมง) 
XX.XP น.  ถงึสนามบินเมือง เคปทาวน์   เมืองซึGงตั งอยู่ในแหลมทางใต้สดุของประเทศเป็นเมือง ท่องเทีGยวตากอากาศและ 
                            มีสถานทีGท่องเทีGยวเป็นทีGรู้จกักนัด ี คือ แหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากลุลาสซึGงตั งอยูป่ลายใต้สดุของทวีปแอฟริกา  

เป็นจดุทีGมหาสมทุรแอตแลนตคิและมหาสมทุรอินเดยีมาบรรจบกนั จงึทาํให้มีอากาศแปรปรวนและบริเวณเมืองริมฝัGง 
ทะเลของเคปทาวน์นี เป็นเส้นทางทีGน่าเทีGยวทีGสดุ และมีวิวทิวทศัน์ทีGงดงามนา่ตืGนตาตืGนใจเป็นอย่างยิGง  หลงัรับ
สมัภาระเรียบร้อยแล้วรถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะนาํท่านเข้าทีGพกั SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเทา่  
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วันพฤหัสบดทีี!  25  กนัยายน   2557    เคปทาวน์–สเตเลนบอร์ช – เคปทาวน์  (วนัที!ห้าของการเดนิทาง)  
 

เช้า  นําคณะเดนิทางขึ นสู ่TABLE MOUNTAIN O ใน T สิGงมหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิองโลก ภเูขาสงูยอดตดัตรง 
  เหมือนกบัโต๊ะ ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมนุรอบตวัเอง (CABLE CAR ) ซึGงในช่วงทีGลมแรงหรือมฝีนตกจะหยดุวิGงทั งนี เพืGอ 
  ความปลอดภยัของผู้มาเยอืนขึ นมาด้านบน มีเส้นทางเดินลดัเลาะไปตามแนวขอบเขาเพืGอให้นกัทอ่งเทีGยวได้ชมววิ 

รอบด้านได้อยา่งชดัเจน ไกลไปจนถงึตวัเมืองเคปทาวน์ บนภเูขาโต๊ะนี มีสตัว์ตวัเลก็ประเภทหนึGงหน้าตานา่เอ็นด ู
  ชืGอวา่ตวัแดสซีGหรือ กระตา่ยหิน (DASSIE OR ROCK RABBIT) มีลกัษณะกึGงผสมระหว่างกระรอกกบักระตา่ย  
  เป็นมิตรกบัผู้คนทีGผ่านมาเยือน  เมืGอมองไปรอบๆเราจะเหน็ภเูขารายล้อมหลายตอ่หลายลกู แต่ทีGโดดเด่นคอื 
  ไลอ้อนเฮด(LION HEAD) ภเูขาทีGมองดแูล้วใครๆ ก็ต้องพดูว่าคล้ายหวัสงิโต  จากนั นเดนิทางสู ่STELLENBOSCH 

 ชมเมือง STELLENBOSCH ด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบเคปดชัต์อนังามสง่างามเหมอืนย้อนเวลากลบัไปเดิน 
อยู่ในยโุรปสมยัคลาสสกิ  

OX.@B น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในไวน์เอสเตท    
  นําท่านเที!ยวชมไร่องุ่น พร้อมบริการชิมไวน์ ในแหล่งผลติไวน์อันลือชื!อ นําคณะเดินทางกลับสู่เมือง 
  เคปทาวน์ชมย่าน วิคตอเรียแอนด์อลัเฟรดวอเตอร์ฟร้อนท์  ( VICTORIA  ALFRED WATERFRONT) 
                            เอน็เตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้ท่านได้สมัผสัความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ พร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนม 
    ชื3อดงัต่างๆ อาท ิหลยุส์วคิตอง กชุชี3 พราด้า หรือชม CLOCK  TOWER  CENTER หอนาฬิกาสีแดงสดสร้างในปี 9::;  
    เพลดิเพลนิกบั เครื3องดนตรีท้องถิ3นที3ผสมกบัเพลงสมยัใหม่ และบิ>กอายชิงช้าสวรรค์ที3 ทา่นสามารถขึ @นชมความงามของ 
    เมืองได้ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
9C.DE น.  นําท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษอันสุดแสนประทับใจด้วยการล่องเรือ 

  เพื#อชมแสงพระอาทิตย์ใกล้อัสดง ณ ท้องทะเล ซึ#งให้แสงและสีที#งดงาม 
เกนิคาํบรรยาย พร้อมบริการเครื#องดื#มแชมเปญ ตลอดรายการ   เมื#อ 
ล่องเรือกลับท่านจะได้เหน็ตัวเมืองเคปทาวน์ในมุมที#สวยที#สุดและใน 
เวลาที#มี แสงไฟงดงามที#สุดถอืเป็นประสบการณ์ที#ยากจะลมืเลือน 

XB.BB น.  บริการอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเข้าทีGพกั SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเท่า 
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วันศุกร์ที!  26  กนัยายน   2557       เพนนินซูล่าทวัร์                  (วนัที!หกของการเดินทาง)  
 

BT.BB น.  บริการอาหารเช้าทีGโรงแรม 
  นําทา่นลงเรือทีG ท่าฮทูเบย์ (HOUT BAY) เพืGอชมแมวนํ าทีG เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) โดยเรือท้อง 

กระจกขนาดใหญ่ แมวนํ าสนํี าตาลตวัอ้วนนอนเบยีดเสยีดอาบแดดกนัเตม็เกาะ ตวัผู้ทใีหญ่กวา่กาํลงัวาง 
  กล้ามหวงถิGนสว่นตวัเมียกําลงัสาละวนหาอาหารตามแนว สาหร่ายเคลป์ อิสระให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ 
  จากนั นเดนิทางเข้าสูบ่ริเวณชายหาดโบลเดอร์ BOULDER BEACH เจ้าบ้านตวัน้อยนกเพนกวนิแอฟริกนัตวัผู้มี 
  สีสนัมากกว่าตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชีมพคูล้ายแต้มสอีายแชโดว์ไว้อยา่งนั นสว่นตวัเมีย  จะไม่มี 

ลาํตวัมีสดีาํขาวตดักนัแตต่วัเมียมีสนีํ าตาลและมีขนาดใหญ่กว่า  นกเพนกวินทีGนีGใช้ชิวติอย่างอิสระสบายอารมณ์ 
ตามธรรมชาต ิ

เทีGยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารซีฟู้ ด พเิศษด้วยเมนู ซฟีู้ ดส์ + กุ้งมังกร (CRAYFISH) 

  คณะเดินทางสูแ่หลมแห่งความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) อยู่ในเขตสงวนCAPE OF  

  GOOD HOPE NATURE RESERVE ปลายสดุแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเขบ็ทีGมหาสมทุรอนิเดีย 
และมหาสมทุรแอตแลนติกมาบรรจบกนัได้ชดัเจนบนผิวนํ าซึGงเป็นเหตใุห้บริเวณนี ท้องทะเลมกัมีหมอกลงจดัอากาศ 
แปรปรวน เนืGองจากกระแสนํ าอุ่นและกระแสนํ าเย็นมาปะทะกนัทาํให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือ  ทั งในสมยั 
อดตีและปัจจบุนั ทศันวิสยัไมด่ีนกัทําให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกนัเองเสมอๆ  จนก่อให้เกิดเรืGองราวของภาพหลอน 
มิตอินัลี ลบัและเรืGองเลา่ขานเกีGยวกบัฟลายอิ งดตัช์แมน FLYING DUTCHMAN  ซึGงเป็นชืGอเรือทีGนกัเดนิทางเรือ 

 ชาวดตัช์ทีGพยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮปให้ได้แตก่็ทําไม่สาํเร็จทาํให้เรือสญูหายไปในทะเลทา่มกลาง
 หมอกหนาทบึจนทกุวนันี   และจดุชมวิวทีGสวยทีGสดุคือ CAPE POINT 

ออกเดนิทางสู ่THE CAPE POINT OSTRICH  FARM  นําทา่นชมการเลี ยงนกกระจอกเทศทีGทนัสมยั สมัผสัวงจร 
ชีวิตของนกกระจอกเทศอยา่งใกล้ชิดสนกุกบัการป้อนอาหารสตัว์ปีกขนาดใหญ่ทีGวิGงเร็วทีGสดุในโลกและถ่ายภาพเป็นทีG 
ระลกึ    จากนั นนาํท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองเคปทาว์นอิสระให้ทา่นช้อปปิงทีG  THE  CANALWALK SHOPPING  
CENTER 

XB.BB น.  บริการอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร   นําทา่นเข้าทีGพกั SOUTHERN SUN CAPE SUN หรือเทียบเทา่ 
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วันเสาร์ที!  27  กนัยายน   2557  เคปทาวน์ - กรุงเทพฯ             (วันที!เจ็ดของการเดนิทาง)  
 

เช้า  นําทา่นเดินทางสูส่นามบนิเคปทาวน์   
Bf.PB น.  ออกเดนิทางสูโ่จฮนัเนสเบิร์ก โดยโดยสายการบินในประเทศ    SA316  ( ใช้เวลาเดินทาง X.OB ชัGวโมง)  
OB.PB น.  เดินทางถงึสนามบิน กรุงโจฮนัเนสเบิร์ก ) 
O@.vB น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยเทีGยวบินทีG TG 992    (ใช้เวลาเดินทาง  OO.OP ชัGวโมง) 
 
วันอาทติย์ที!  28  กนัยายน   2557     กรุงเทพฯ            (วันที!แปดของการเดนิทาง)  
 

BP.PP น.  ถึงสนามบนิสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...และประทบัใจ 
 
***** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิgทีGจะเปลีGยนแปลง หรือสบัเปลีGยนรายการทวัร์ กําหนดวนัเดนิทางได้ ตามความเหมาะสมและความจําเป็นทีG
เกิดขึ นโดยไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า ทั งนี จะคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์สงูสดุของผู้โดยสารเป็นสาํคญั 
 
 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัจนัทร์ทีG  XX  กนัยายน    XPPT    กรุงเทพฯ – เมอืงโจฮนัเนสเบร์ิก      TGeeO    BOOPน. -  BT@Bน.      ใช้เวลาเดินทาง OO.OP ชัGวโมง 

วนัพธุทีG      Xv  กนัยายน   XPPT     โจฮนัเนสเบร์ิก –เคปทาวน์              SA@Ae   XBOPน. -   XXXPน.       ใช้เวลาเดินทาง  X.OB  ชัGวโมง 
วนัเสาร์ทีG    XT  กนัยายน   XPPT     เคปทาวน ์– โจฮนัเนสเบิร์ก             SA316   BfPBน  - OBPBน.         ใช้เวลาเดินทาง  X.OB  ชัGวโมง 

วนัเสาร์ทีG    XT  กนัยายน  XPPT      โจฮนัเนสเบร์ิก - กรุงเทพฯ              TGeeX  O@vBน  -  BPPPน.+O   ใช้เวลาเดินทาง OO.OP ชัGวโมง 
 
 
ราค่าบริการ   
อตัราผู้ใหญ่เดนิทางเป็นหมู่คณะ  สาํหรับการเดนิทาง e% ท่านขึ fนไป  
ผู้ใหญ่พักห้องคู่  ราคาท่านละ      119,500.00  บาท 

พักห้องเดี�ยว ราคาท่านละ      137,930.00  บาท 

เดก็อายุ �- � ขวบ(ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ         107,500.00 บาท 

 
***  สําหรับ บตัรโดยสารชั นธุรกิจ กรุณาตรวจสอบข้อมลูเพิGมเตมิทีG สาํนกังานขาย    
*** โรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room ) 
***** บริษัททวัร์เอื องหลวง ขอสงวนสิทธิgในการเปลีGยนแปลงราคาโดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กบัอตัราแลกเปลีGยนเงินตรา 
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อตัราค่าบริการรวม 
1. บตัรโดยสารเครืGองบนิไป–กลบั (กรุงเทพฯ –โจฮนัเนสเบร์ิก – เคปทาวน์ – โจฮนัเนสเบร์ิก -  กรุงเทพฯ ) 

เดินทางชั นประหยดัราคาหมู่คณะสะสมไมล์ Royal Orchid Plus ได้ PB% 
2. ภาษีสนามบิน และ คา่ธรรมเนียมนํ ามนัเชื อเพลงิ อตัรา ณ วนัทีG  O มิถนุายน XPPT 

(อาจมีการเรียกเก็บเพิGม กรณีมีการเปลีGยนแปลงของคา่ธรรมเนียมเชื อเพลงิ  ) 
3. ทีGพกั P  คืน และอาหารตามทีGระบใุนรายการ 
4. รถบริการรับ-สง่ สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนาํเทีGยวตามรายการ 
5. ค่าเข้าชมสถานทีGท่องเทีGยวตามทีGระบใุนรายการ 
6. มคัคเุทศก์ท้องถิGน (อธิบายเป็นภาษาองักฤษ )  
7. มคัคเุทศก์คนไทย เดินทางจากรุงเทพฯ  อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8. บริการนํ าดืGมบนรถท่านละ  X ขวด ต่อ วนั 
9. ค่าขนสมัภาระของโรงแรม 
10. ประกนัอบุตัิเหต ุ( ขั นพื นฐาน ) วงเงินทา่นละ O,BBB,BBB  บาท ( สาํหรับผู้ทีGอายไุม่เกิน TB ปี )  เงืGอนไขต้องเป็นไปตามทีGบริษัท

ประกนักําหนด 
11. ภาษีหกั ณ ทีGจ่าย  @ %   และภาษีมลูค่าเพิGม T% 

 
หมายเหตุ  คนไทยได้รับการยกเว้นการทาํวีซ่าเข้าประเทศแอฟริกาใต้  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุไม่น้อยกว่า ' เดอืนก่อน 
               หมดอายุ  
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
     O. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิคา่อาหาร เครืGองดืGมทีGสัGงพเิศษ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรีดและ มินบิาร์ เป็นตนั 
     X. คา่ทิปมคัคเุทศก์ชาวไทย  
      @.  ค่าทิปพนกังานขบัรถ  และไกด์ท้องถิGน  วนัละ 4  USD / ต่อคน / ต่อวนั  
      v.  ค่าธรรมเนยีมคา่ทาํหนงัสอืเดินทาง 

 

เงื!อนไขการชําระเงนิ 
1. ชําระมดัจํา  ทา่นละ 20,000  บาท ภายใน  @ วนั หลงัจากวนัสาํรองทีGนัGง 
2. ชําระเงินสว่นทีGเหลอื ภายใน  @B วนัก่อนการเดนิทาง ( XX สงิหาคม XPPT) 

 
วิธีการชาํระเงนิ 

1. ชําระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิตทีGทวัร์เอื องหลวง สาํนกังานหลานหลวง 
2. ชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัช ีบริษัท ทวัร์เอื องหลวง จํากดั บญัชอีอมทรัพย์ ธนาคารกสกิรไทย สาขาการบนิไทย 
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 เลขทีGบญัชี AOX-X-BvPPe-@   กรุณาสง่สาํเนาการโอนเงิน พร้อมระบชืุGอผู้ เดินทาง และหมายเลขโทรศพัท์ เพืGอเป็นหลกัฐานการ
ชําระเงินทางอีเมล์ roh.rsvn@thaiairways.com หรือทางโทรสาร 02-2887158 

หมายเหตุ  กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท หรือหน่วยงาน กรุณาแจ้งล่วงหน้า พร้อมแจ้งชื!อ-ที!อยู่ เป็นภาษาองักฤษ               
  
เงื!อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. การบอกยกเลกิการเดินทาง บริษัทการบินไทย ขอสงวนสิทธิgในการคืนเงินมดัจํา ทั งหมด หากมกีารยกเลกิการเดินทางจะต้อง
แจ้งให้บริษัท การบินไทย ไม่น้อยกว่า  @B วนั ก่อนการเดินทาง มฉิะนั นบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิgในการคนืเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ  

2. กรณีทีGเจ้าหน้าทีGตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิgในการคนืเงิน 
 

เงื!อนไขและข้อกาํหนดอื!น ๆ 
1. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเนืGองมาจากมีสิGงผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอืGนๆ 
2. เมืGอออกบตัรโดยสารแล้วไม่อนญุาตให้เปลีGยนชืGอ/ เส้นทาง/ วนัเดนิทาง หรือเลืGอนชั นการเดินทาง 

 
 

ดาํเนินการโดย    ผู้ประกอบธุรกจินําเที!ยว ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที!ยวเลขที! ee/l''m# 
 
 


