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ขอน ำท่ำนร่วมเดินทำง เปิดประสบกำรณ์ใหม่ ณ เมืองเคปทำวน์ ประเทศแอฟริกำใต้ 

เมืองท่ีได้ช่ือว่ำสวยติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก พร้อมน ำท่ำนท่องดินแดนแห่งซำฟำรี 

ตามล่าหา Big 5 กบัเกมไดรฟ์ (Game Drive)  

 เดินเล่นชมเมือง ย่ำน วิคตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์
พิเศษ!! นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำหมุน 360 องศำ ขึ้นสู่ Table Mountain จดุชมวิวท่ีสงูสดุ 
และห้ามพลาดไฮไลท์ !! ล่องเรือชมแมวน า้, นกเพนกวนิ ชมทศันียภาพอนั

งดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อนัเล่ืองช่ือ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี   27 

ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 
10-15 มีนำคม 2561 
07-12  / 14-19 / 23-28 เมษำยน 2561 
05-10 / 26-31 พฤษภำคม 2561 
 
 

 

17.00น.       พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประต ู5 เคำน์เตอร ์K8-20 สำยกำรบินสิงคโปร ์  
  แอรไ์ลน์ ซ่ึงมีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรกำร   
  เดินทำงและสมัภำระ 

20.05น.       ออกเดินทำงสู่สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร ์ ด้วยสำยกำรบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน์    
                    เท่ียวบินท่ี SQ938 
23.30น.       เดินทำงถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือแวะท ำกำรเปล่ียนเคร่ือง 
 

 
 

01.25น.     น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ประเทศแอฟรกิำใต ้โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ 478 
09.25น.     เดนิทำงถงึท่ำอำกำศยำนเมอืงเคปทำวน์  ประเทศแอฟรกิำใต้  

 หลงัจำกผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่เมอืงเคปทำวน์ 
(Capetown)  เมอืงเก่ำแก่ทีม่อีำยุกว่ำ 300 ปี ทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในโลก
แห่งหนึ่ง ตัง้อยูป่ลำยสุดของทวปีแอฟรกิำใตถู้กโอบลอ้มดว้ยมหำสมทุรอนิเดยี และ
มหำสมทุรแอตแลนตกิ ดำ้นหน้ำหนัหน้ำเขำ้มหำสมุทรใหญ่ทัง้สอง ส่วนดำ้นหลงัมี
เทอืกเขำสงูเป็นก ำแพง น ำท่ำนเดนิทำงไป 
สมัผสัชวีติ สตัวอ์นัเป็นเอกลกัษณ์อกีอยำ่งของเมอืง คอืนกกระจอกเทศ ฟำรม์
นกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM) แหล่งท่องเทีย่วใน 

              บรรยำกำศแบบทวปีแอฟรกิำ ชมวงจรชวีติกำรเพำะเลีย้งและกำรอนุรกัษ์สตัวปี์กทีใ่หญ่ทีสุ่ด  
              นบัว่ำเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิทีท่ ำรำยได ้ใหก้บัคนทอ้งถิน่มำเป็นเวลำชำ้นำน และเป็นสตัวท์ีว่ ิง่เรว็  

DAY1           สนำมบินสุวรรณภมิู - สิงคโปร ์  

DAY2        สิงคโปร ์>> เคปทำวน์ >> ฟำรม์นกกระจอกเทศ (Ostrich Farm) >>                                       
                   TABLE MOUNTAIN หรือ ภเูขำโตะ๊ 
  บนภเูขำรอ็คโก >> ทตโทริ >> เนินทรำย 
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              ทีสุ่ด ในโลกในบรรยำกำศกลำงทอ้งทุ่งแอฟรกิำ  
กลำงวนั    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
                 ให้ท่ำนทดลองชิมเน้ือนกกระจอกเทศ ในแบบชำวแอฟริกนัแท้ๆ  
               น ำท่ำนเดนิทำงขึน้สู่ TABLE MOUNTAIN หรือ ภเูขำโตะ๊ 1 ใน 7  
               สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตขิองโลก เป็นภเูขำทีม่ดีำ้นบนสุดหรอืยอด 
               เขำรำบเรยีบแลดเูหมอืนโต๊ะภเูขำมคีวำมสงูถงึ 1,087 เมตรเหนือ 
               ระดบัน ้ำทะเล น ำท่ำนขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำหมุนรอบตวัเอง (CABLE  
              CAR) ซึง่จผุูโ้ดยสำรได ้ครัง้ละ 65 คน และหมมุรอบแบบ 360 องศำ   
              เพือ่ใหผู้โ้ดยสำรไดช้มทวิทศัน์ไดอ้ยำ่งเตม็ที่ บนยอด  
               เขำมพีรรณพชืนำนำชนิด และหลำยชนิดเป็นพชืถิน่เดยีวทีไ่มม่ใีนที ่
               อื่นของโลก และจดุชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงำมของเมอืงเคปทำวน์ ซึง่ 
               บนนี้ท่ำนสำมำรถมองเหน็มหำสมทุรแอตแลนตคิไดไ้กลสุดสำยตำ 
              **ในช่วงทีม่ลีมแรง หรอืมฝีนตกกระเชำ้ไฟฟ้ำจะหยดุวิง่ เพื่อควำมปลอดภยัของผูม้ำเยอืน** 
เยน็            รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
               โรงแรมท่ีพกั GARDEN COURT NELSON MANDELE BOULEVARD หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำท่ีห้องอำหำรของโรงแรม 
               น ำท่ำนชมควำมงำมของชำยฝังบรเิวณ CAPE PENNINSULA ลดัเลำะสู่ชำยหำดทีส่วย 
               สะดุดตำ ขำ้มยอดเขำอนัสวยงำมทีม่ชีื่อเสยีงก้องโลก แวะถ่ำยภำพ ณ ชุดชมววิของเสน้ทำง  
                   แคมป์แมนส ์พีค ไดรฟ์ (Chapman's Peak Drive) ถนนเลยีบชำยฝัง่มหำสมทุรแอตแลนตกิใน 
               เมอืงเคปทำวน์ ประเทศแอฟรกิำใต ้เป็นถนนทีไ่ดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นถนนเลยีบชำยทะเลที่ 
               งดงำมทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก โดยถนนมคีวำมยำวประมำณ 9 กโิลเมตร และมจี ำนวน โคง้ของถนน 
               ถงึ 114 โคง้อกีดว้ย เป็นเสน้ทำงคดเคีย้วบนหน้ำผำสงูบำงช่วงตอ้เขำ้ไปในอุโมงใตภ้เูขำ ซึง่เป็น  
               เสน้ทำงทีเ่ลยีบชำยทะเลทีม่คีวำมสวยงำมอยำ่งน่ำประทบัใจท่ำนจะไดช้มภูมปิระเทศทีแ่ปลกตำ 
               และน่ำประทบัใจ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นสถำนทตีัง้ของทีพ่กัตำกอำกำศอนัหรหูรำ จำกนัน้เดนิทำงสู่ 

ท่ำเรอืฮทูเบย(์Hout Bay) เพื่อล่องเรอืไปชมแมวน ้ำ จ ำนวนมำกทีพ่ำกนัมำนอน 
อำบแดดรบัควำมอบอุ่นจำกแสงอำทติยอ์ยำ่งมคีวำมสุขกนั ตำมธรรมชำตอิยู่
บรเิวณเกำะดยุเกอร ์(Duiker Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ำรกัๆ อริยิำบทอนั 
น่ำมหศจัรรยข์องสตัวโ์ลกน่ำรกัอกีชนิดทีห่ำดไูมไ่ดใ้นบำ้นเรำ  
 
 
 

DAY3 เคปทำวน์ >> CAPE PENNINSULA >> ถนนแคมป์แมนส ์พีค ไดรฟ์ >>  
                    ล่องเรือชมแมวน ้ำ >> ชมนกเพนกวิน >> แหลมกูด๊โฮป >> ย่ำนวิคตอเรีย  
                    แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท์   
 
 

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 เมนูกุ้งมงักร 
     จำกนัน้น ำท่ำนชมอกีสตัวโ์ลกน่ำรกัเฉพำะถิน่ทีน่่ำรกัน่ำเอน็ดไูม่ 
     แพก้นันัน้ คอื เหล่ำนกเพนกวิน ทีม่ถีิน่อำศยัตำมธรรมชำตอิยู ่ 
     บรเิวณเมอืงไซมอ่นทำวน์ (Simon Town) ทีม่บีำ้นเรอืนของเหล่ำ 
    มหำเศรษฐทีีต่ ัง้ลดหลัน่กนัอู่บนเชงิเขำ หนัหน้ำออกสู่ทอ้งทะเลส ี
    ครำม   

    น ำท่ำนเดนิทำงสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชำตแิหลมกูด๊โฮป หรอื แหลมแห่งควำมหวงั  
    (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) น ำท่ำนชมทวิทศัน์และจดุชมววิอนั 
    สวยงำมที ่CAPE POINT จดุเชื่อมต่อระหว่ำงมหำสมทุรอนิเดยีกบัมหำสมทุรแอตแลนตกิ  
    ตำมควำมเชื่อของนักเดนิทำงเรอืในอดตี ท่ำนจะไดช้มแหลมแห่งควำมหวงั  CAPE OF  
    GOOD HOPE ทีเ่ป็นทีเ่ลื่องลอืทำงประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนแห่งกำรคน้พบเสน้ทำงกำรคำ้  
    จำกโลกตะวนัตกสู่โลกและทำงตะวนัออก ปลำยสุดของแหลมจะมปีระภำคำรขนำดใหญ่ซึง่ 
    ท่ำนจะไดเ้หน็รอยตะเขบ็ ระหว่ำงมหำสมทุรอนิเดยีกบัมหำสมทุรแอตแลนตคิทีม่ำบรรจบกนั 
    ไดอ้ยำ่งชดัเจนบนผวิน ้ำทีแ่ตกต่ำง  ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนถ่ำยรปูพกัผ่อนและชอ้ปป้ิงบรเิวณรมิ  
    อ่ำวย่ำนวิคตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์(Victoria & Alfred Waterfront) สถำนที ่
    พกัผ่อนตำกอำกำศ ในบรรยำกำศก่อนค ่ำ อนังดงำมรอใหท้่ำนไดส้มัผสั ทัง้รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ โรง 
    ภำพยนต ์บรเิวณท่ำเรอืนัน้ อกีมุมมองทีต่่ำงและน่ำสนใจของเมอืงโรแมนตกินี้ 
      (เพ่ือควำมสะดวกในกำรเลือกซ้ือสินค้ำหรืออิสระท่องเท่ียวของท่ำน อำหำรค ำ่อิสระตำม 
      อธัยำศยั) 

                  โรงแรมท่ีพกั GARND COURT MANDELA BOULEVARDหรือเทียบเท่ำ 
 
 
  
    
เช้ำ             รบัประทำนอำหำรเช้ำท่ีห้องอำหำรของโรงแรม 
      น ำท่ำนเดนิทำงสู่ AQUILA RIVATE GAME RESERVE 

     ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ  3 ชัว่โมง เมือ่ถงึบรกิำรท่ำนดว้ยชำและกำแฟ   
เท่ียง          รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  แบบพื้นเมือง 
               จำกนัน้น ำท่ำนนัง่รถ 4WD [Game Drive] ชมชวีติสตัวป่์ำแอฟรกิำทีห่ำยำก อำท ิแอนเทโลป    

DAY4           ท่องแดนซำฟำรีชมสตัวป่์ำ ตำมล่ำหำ Big 5 หรือเจ้ำป่ำแห่งแอฟริกำ กบัเกม               

                    ไดรฟ์ (Game Drive)>> เคปทำวน์ 
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               มำ้ลำย ไฮยน่ีำ แมก้ระทัง่ Big Five อนัไดแ้ก่ ชำ้ง สงิโต เสอืดำว ควำยป่ำ และ แรด  

 
 
 
 
 
 
 
 
               ซึง่จะท ำใหท้่ำนไดร้บัควำมประทบัใจและตื่นเตน้กบัประสบกำรณ์ครัง้นี้อยำ่งมลิมืเลอืน 

     ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่เมอืงเคปทำวน์  
เยน็             รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
 โรงแรมท่ีพกั GARND COURT MANDELA BOULEVARDหรือเทียบเท่ำ 

 
 

 
 

เช้ำ             รบัประทำนอำหำรเช้ำท่ีห้องอำหำรของโรงแรม 
                   หลงัจากอาหารเช้า ถึงเวลาอนัควรน าทุกท่านสู่ สนามบินเคปทาวร ์
10.40 น.     เหิรฟ้ำสู่สนำมบินชำงฮี โดยสำยกำรบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 479 
 
 
 
 
06.10น.       เดินทำงถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโ์ปร ์เพ่ือแวะท ำกำรเปล่ียนเครื่อง  
09.35น.      เหิรฟ้ำสู่กรงุเทพ ฯ โดยสำยกำรบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 972 
11.05น.      เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ ฯ 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

DAY5             เคปทำวร ์>> สนำมบินเมืองเคปทำวร ์ 
 

DAY6    สนำมบินชำงฮี >> กรงุเทพฯ  
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***ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปไกดท้์องถิน่, ทิปคนขบัรถ, และทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ4D (ซาฟารี) 

ท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี        27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 

   10-15 มีนำคม 2561 
                                                07-12  / 23-28 เมษำยน 2561 

               05-10 / 26-31 พฤษภำคม 2561 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน/

ท่ำน 
รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน/ท่ำน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 49,900.-บำท 27,500.-บำท 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 49,900.-บำท 27,500.-บำท 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม) 43,900.-บำท 21,500.-บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 6,900.-บำท 6.900-บำท 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี       26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน/

ท่ำน 
รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน/ท่ำน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 50,900.-บำท 28,500.-บำท 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 50,900.-บำท 28,500.-บำท 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม) 44,900.-บำท 22,500.-บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 6,900.-บำท 6.900-บำท 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี       14 – 19 เมษำยน  2561 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน/

ท่ำน 
รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน/ท่ำน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 51,900.-บำท 28,500.-บำท 
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เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 51,900.-บำท 28,500.-บำท 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม) 45,900.-บำท 22,500.-บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 6,900.-บำท 6.900-บำท 

 
 
 
หมำยเหตุ 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนข้ึนไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำวบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

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

(ราคาน้ีไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง) 
3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม ท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ 
5. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่ำนละ 1,000,000.- บำท 

ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัควำมคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึง่เดยีว 
7. ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่- และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่ำงสำยกำรบนิมี

กำรเรยีกเกบ็เพิม่  
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำแจง้เขำ้-แจง้ออกส ำหรบัท่ำน
ทีถ่อืต่ำงดำ้ว 

2. รำคำทวัรไ์มร่วม ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่, ทปิคนขบัรถ, และทปิหวัหน้ำทวัรแ์ละคนขบัรถ4D (ซำฟำร)ี ท่ำน
ละ 2,000 บำท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 

3. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำอำหำร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นต้น 
4. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  :    กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 

30 วนัท ำกำรหำกไม่ช ำระตำมก ำหนด บริษทัสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรจองของท่ำน 

 

กำรยกเลิก:  กรณุำแจง้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดั

จ ำทัง้หมด 

 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทำงบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

กำรเมอืงโรคระบำดและสำยกำรบนิฯลฯ โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำน
เป็นส ำคญัทีสุ่ด ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ /  

    หำ้มเขำ้ประเทศญีปุ่่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิทำงไมถู่กต้อง และควำมประพฤตสิ่อ
ไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตต่ิำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำน
ได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน นอกจำกนี้ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำไดต้ำม
ควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำตต่ิำงๆ ทำงบรษิทัสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่ำทวัร ์ไดก้ต่็อเมือ่   
    ทำงสำยกำรบนิและ โรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชำตใินต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดนิทำง หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมเีหตุท ำ 
    ใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิหรอืไมร่บัผดิชอบ 
    ต่อค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัว่ำจะมกีำรรบัผดิชอบ 
    ค่ำใชจ้ำ่ยจำกสำยกำรบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมือง  
โรคระบำดและสำยกำรบินรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำกำร

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


