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***จดุทีน่า่สนใจในโปรแกรม** 

• พเิศษ พกันครลบัแล THE PALACE OF THE LOST CITY  

• มือ้ค ำ่ CARNIVORE รำ้นทีม่ชี ือ่เรือ่งป้ิงยำ่ง ซึง่เป็นหนึง่ใน 50 ภัตตำคำรที่

ไดร้ับกำรโหวตวำ่ อรอ่ย และดทีีส่ดุในโลก  

• เมอืงเคปทำวน ์เมอืงตำกอำกำศทีต่ดิอนัดบัสวยงำมทีส่ดุแหง่ของโลก  

• เมอืงโจฮนัเนสเบรกิ ์เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในแอฟรกิำใต ้ 

• ชมไรอ่งุน่ และจบิไวนข์ึน้ชือ่และเกำ่แกท่ีส่ดุในแอฟรกิำใต ้ 

• HOUT BAY เพือ่น ำทำ่น น่ังเรอืชมฝงูแมวน ้ำ กลำงทะเล 

• ภเูขำโตะ๊ หรอื Table Mountain 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยโ์ลกทำงธรรมชำต ิ

• เมอืงไซมอ่น ชมอำณำนคิมของฝงูนกเพนกวนิพนัธุแ์อฟรกินั JACKASS 
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วนัทีห่น่ึง/     สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ 
P สายการบินเอทิฮดั เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอท าการเช็คอินกรุณาสังเกตุป้าย WOW SOUTH AFRICA 

 
วนัทีส่อง/                        สุวรรณภูมิ – อาบูดาบี –เมืองโจฮันเนสเบริก์     (-/-เยน็) 

02.10 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY407 BKK-AUH 02.10-05.40  เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวส่ีวนตวั 
05.40 น.    ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปล่ียนเคร่ืองบินไปเมืองโจฮนัเนสเบริก ์ 
02.10 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี เท่ียวบิน EY604 AUH-JNB 09.55-16.30 
16.30 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองโจฮนัเนสเบริก ์ท าการผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ 

น าท่านสู่ เมืองโจฮนัเนสเบริก ์(JOHANNESBURG) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกาใต ้และเป็นเมือง

หลวง เป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของแอฟริกาใต ้เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอนั 40 ของโลก  

   เยน็             รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร CARNIVORE ร้านท่ีมีช่ือของเมืองโจฮนัเนสเบริกเ์ร่ืองเน้ือยา่ง 

                 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั PEEMONT MONDIOR HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม/                      เมืองพริทอเรีย – นครลบัแล SUN CITY  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) (60 กิโลเมตร) **ใชเ้วลาประมาณ1 ชัว่โมง **  น าท่าน

ถ่ายรูปกบัท าเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ท่ีท  าการของรัฐบาลท่ีใหญ่โตมโหฬารราวกบั

พระราชวงั จนติดอนัดบัวา่เป็นท าเนียบประธานาธิบดีท่ีสวยท่ีสุดในโลก ผา่นชมอนุสาวรียว์ร์ูเทรคเกอร์ 

(VOORTREKKER MONUMENT) ศูนยร์วมจิตใจของชนผวิขาวเช้ือสายดั้งเดิมของชาวบวัร์ อนุสาวรีย์

แห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบวัร์จากปลาย แหลมของทวปีเขา้สู่ใจกลาง

ประเทศแอฟริกาใตแ้ละร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกบัชาวพื้นเมือง  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครลบัแล SUN CITY หรือ THE LOST CITY (160 กิโลเมตร) ** ใชเ้วลา

ประมาณ 2 ชัว่โมง ** เมืองลบัแลแห่งหุบเขาแสงตะวนั เป็นเมืองท่ีถูกเนรมิตข้ึนจากความคิดของอภิ
มหาเศรษฐีท่ีช่ือวา่ ซอล เคิร์ซเนอร์ (SOL KERZNER) ท่ีลงทุนดว้ยเงินจ านวนมหาศาลถึง 25,000 ลา้น
บาท และใชเ้วลาในการก่อสร้างนาน 18 ปีและความพยายามอีกลน้เหลือในการเนรมิต ผนืดินอนัวา่ง
เปล่าและแหง้แลง้ในแควน้ Bophuthatswana กลางแอฟริกาใตใ้หก้ลายเป็นเมืองแห่งความบนัเทิงทุก
รูปแบบ เดินทางถึงนครลบัแล THE SUN CITY น าท่านเช็คอินเขา้สู่ THE PALACE OF THE LOST CITY   
ท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกนั และตกแต่งภายในในสไตลแ์อฟริกนั 

เยน็ ทวัร์เสริมซ้ือเพิ่ม กิจกรรมอนัมาเอกลกัษณ์โดดเด่นท่ีสุดของการท่องเท่ียวแอฟริกาใต ้คือ ซาฟารีลอดจ์ 
บนผนืป่าอนัอุดมสมบูรณ์ ท่ีท่านจะมีโอกาศไดถ่้ายรูปและสัมผสัสัตวป่์าใกลชิ้ด การส่องสัตวซ์าฟารี
ยามพลบค ่า ชมสัตวท่ี์ออกหากินยามค ่า เป็นวฎัจกัรชีวติอนัน่าพิศวง 

ค ่า   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
              อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี่/                       เมืองเคปทาวน์ -  Signal Hill            (เช้า/-/เยน็) 

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 

ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินโจฮนัเนสเบริก ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม เพื่อเดินทางสู่เเคปทาวน์ 

13.40 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี FA113 JNB-CPT 13.40-15.55 
15.55 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองเคปทาวน์ รับสัมภาระ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN)

เมืองตากอากาศท่ีติดอนัดบัสวยงามท่ีสุดแห่งของโลก ตั้งอยูป่ลายสุดของแอฟริกาใต ้ถูกโอบลอ้ม

ดว้ยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก ดา้นหนา้หนัเขา้หามหาสมุทรทั้งสอง ส่วนดา้นหลงัมี

เทือกเขาสูงเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางสู่ Signal Hill เป็นเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นวิวภูเขา Lion’s 

Head มีลกัษณะเป็นเนิน อดีตเคยมีการใชธ้งเป็นสัญญาณบอกสภาพอากาศหรือค าเตือนส าหรับนกั

เดินเรือบริเวณอ่าว เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีสามารถชมทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองเคปทาวน์ไดช้ดัเจน ให้

ท่านไดช้มความงดงามของวิวทิวทศัน์ และเก็ยถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

   เยน็              รับประทานอาหารค ่า 

                 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั THE STAY EASY CAPE TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห้่า/ น่ังเรือชมฝูงแมวน า้-ไร่องุ่นแหล่งผลติไวน์ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้  
 จากนั้นน าท่านชมความงามของชายฝ่ังบริเวณ CAPE PENNINSULA ลดัเลาะสู่ชายหาดท่ีสวยสะดุดตา 

ขา้มยอดเขาอนัสวยงามท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะไดช้มภูมิประเทศท่ีแปลกตา

อนัน่าประทบัใจ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นสถานทีตั้งของท่ีพกัตากอากาศอนัหรูหรา จากนั้นน าท่านสู่หมู่บา้น

ชาวประมงเล็กๆ ท่ี HOUT BAY เพื่อน าท่าน น่ังเรือชมฝูงแมวน า้ ท่ีแสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนบัพนั

ตวัท่ี เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND หรือ SEAL ISLAND) ซ่ึงเป็นวถีิชีวติน่ารัก อิริยาบทอนัน่า

มหศัจรรยข์องสัตวโ์ลกน่ารัก 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลติไวน์ข้ึนช่ือและเก่าแก่ท่ีสุดในแอฟริกาใต ้กรูทคอนสแตนเทีย (Groot 

Constantia)  ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ 1692 โดยผูว้า่การเมืองดดัซ์ จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงด าเนินการท า
ไวน์ หรือเหล่าองุ่นอนัข้ึนช่ือ ใหท้่านชมพิพิธภณัฑไ์วน์ความเป็นมายอ้นหลงัไปเม่ือ 500ปีก่อน  

เยน็  รับประทานอาหารค ่า 

 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั THE STAY EASY CAPE TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่ก/  นกเพนกวนิแอฟริกัน-แหลมกู๊ดโฮป-วคิตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 เชา้        รับประทานอาหารเชา้ 

น าท่านเดินทางไปยงัหาด Muizenberg เป็นชายหาดท่ีตั้งอยูร่อบนอกเมืองเคปทาวน์ท่ีอยูบ่นแหลม

เพนนินซูลาตลอดชายฝ่ังของ False Bay โดยมีความยาวมากวา่ 20 กิโลเมตร เป็นหาดท่ีอยูติ่ดทางฝ่ัง

มหาสมุทรอินเดีย มีมุมสวยๆเป็นจุดในการถ่ายรูป โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสันสดใสบนหาดท่ีเป็น

เสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียว  

จากนั้นน าท่านขบัรถผา่นถนน Champman’s Peak ถนนท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ติดริมฝ่ังมหาสมุทร เมืองไซม่อนท่ีมีบา้นเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีท่ีตั้งลดหลัน่กนัอยูบ่นเชิงเขา เม่ือ

ถึงเมืองไซม่อน (SIMON’S TOWN) น าท่านชมอาณานิคมของฝงูนกเพนกวนิพนัธ์ุแอฟริกนั 

JACKASS ขนาดเล็กแสนน่ารักนบัพนัตวัท่ี หาดโบวเ์ดอร์ (BOULDERS BEACH) มีลกัษณะเทา้

เป็นสีด า เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ          

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ เขตอนุรักษธ์รรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE  

RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นรอยตะเขบ็ระหวา่ง

มหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแอตแลนติคท่ีมาบรรจบกนัไดอ้ยา่งชดัเจนบนผวิน ้าท่ีแตกต่าง เป็นท่ี

กล่าวขานในอดีตท่ีมีเรือสูญหายอยา่งไร้ร่องรอย ดว้ยกระแสคล่ืนลมจากสภาพอากาศแปรปรวน ท า

ใหก้ารผา่นอาณาเขตไปไดด้ว้ยความหวงั อนัเป็นท่ีมาแห่งช่ือแหลมแห่งน้ีตอ้งอาศยัความศรัทธาแห่ง

ความหวงั   จากนั้นน าท่านอิสระเดินเล่นบริเวณริมอ่าว ยา่นวคิตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟ

ร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) สถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศ บริเวณท่าเรือ 

     รับประทานอาหารค ่า 

                 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั THE STAY EASY CAPE TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด/ ภูเขาโต๊ะ – สนามบินโจฮันเนสเบร์ิก –  สนามบินอาบูดาบี (เช้า/-/-) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 

น าท่านข้ึนกระเชา้หมุนรอบตวัเองแบบ 360 องศา สู่ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยโ์ลกทางธรรมชาติ ซ่ึงท่ีตั้งอยูท่างทิศใดของเมืองเคฟทาวน์ เป็นภูเขาท่ีมีความสูงระดบั 3,563 
ฟุตมีลกัษณะยอดเขาตดัขวางเรียบจนดูเหมือนโตะ๊ โดยเกิดจากการยกตวัของเปลือกโลกประกอบกบั
การกดักร่อนโดยลมและฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิด ธรรมชาติท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวัผา่น 
ภูเขา, หุบเขา, สายน ้าและล าธาร จุดชมววิบนยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นเคปทาวน์โดยรอบได้
ทั้งหมด  (ท้ังนีก้ารน่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้อยู่กับสภาพอากาศในวนัน้ัน หรือหากมกีารปิดท าการ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลีย่นแปลงรายการให้เหมาะสมกับสถานการ์ณจริงหน้างาน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ) 

02.10 น.    ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี เท่ียวบิน FA217 CPT-JNB 14.45-17.00 
14.00 น.   ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY603 JNB-AUH 20.05-0.625  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีอาบูดาบี 
**หมายเหต*ุ* รูปภาพในโปรแกรมเป็นเพียงให้ประกอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ท้ังนีส้ถานท่ีจริงจะเป็นเหมือนรูปหรือไม่ขึน้กับ
สภาพอากาศ การเท่ียวแบบธรรมชาติและสัตว์ป่า ไม่สามารถก าหนดได้ 

 
วนัทีแ่ปด/                                            สุวรรณภูมิ  

06.25 น.      ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปล่ียนเคร่ืองบินกลบัสู่ประเทศไทย 
08.45 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY408 AUH-BKK 08.45-18.25   
18.25 น.     เดินถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  
 

************************** 
 

ก าหนดการเดนิทางปี 62 ราคา/ท่าน/ห้องพกัคู่ พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 

20-27 ก.ย 62,900 9,500 
11-18 ต.ค 63,900 9,500 

*หมายเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดั ของสายการบินอิทิฮาด แอร์เวย ์(EY)  
4.ค่าท่ีพกัโรงแรม ตามท่ีระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง)   
5.ค่าอาหารและเคร่ืองน ้าด่ืมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ และน ้าด่ืมระหวา่งวนั ขวดเล็ก 2 ขวด/ท่าน/วนั 
6.ค่าภาษีน ้ามนัและสนามบินท่ีกรุงเทพ และ เคนยา่ 
7.ค่ารถน าเท่ียวตามระบุในโปรแกรมตลอดทั้งทริป  
8.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการ 
9.ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดภาษาองักฤษ)บริการท่านตลอดการเดินทาง 
10. หวัหนา้ทวัร์ไทยดูแลคณะตลอดทริปในกรณีเดินทาง 15 ท่านข้ึนไป 
11.ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1.ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ทั้งระหวา่งประเทศ และ ในประเทศ 
2.ค่าหนงัสือเดินทาง 
3.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด , ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากทวัร์ 
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
6.ค่าทิปคนขบัรถไกด ์ประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวนั x 6 วนั 
7.ค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ ใหต้ามความพอใจ (ขั้นต ่าวนัละ100บาทx6วนั) 
8.ค่าทิปคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อกระเป๋า1ใบ 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ง
มอบเอกสารส าเนาพาสปอร์ตหนา้แรกเพื่อจองห้องพกัและจองท่ีตัว๋ *** 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั เพื่อท าการออกตัว๋ 
3. กรณียกเลิกการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ มีขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า 
4.กรณียกเลิกก่อนวนัเดินทาง 29 วนั หรือหลงัจากวนัท่ีท าการออกตัว๋แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินเตม็จ านวนของค่าทวัร์ 
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หมายเหตุ 
1.ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย หรือปรับราคาข้ึนตามผูเ้ดินทางจริง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุ
จ าเป็นสุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้โดยบริษทั ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
3. บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน การจลาจล ภยัธรรมชาติ ความไม่สงบทาง
การเมือง การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผดิพลาดของสายการบิน โดยถือผลประโยชน์ของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของ
หา้มน าเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
6. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด , ตัว๋กรุ๊ปตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกบัคณะและไม่มีเง่ือนไขในการยกเลิก หรือ Refund ใดๆ 
7. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ลืมส่ิงของ หรือส าหรับกระเป๋าเดินทาง  

8. ในกรณีท่ีเท่ียวบินล่าชา้ ท าใหเ้กิดผลกระทบกบัท่านท่ีมีตัว๋บินภายในประเทศไทย ทางบริษทัฯ ขอสงานสิทธ์ิ

ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 


