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สอ่งสตัวซ์าฟาร|ี โจฮนัเนสเบิรก์ | เคปทาวน ์| Table Mountain | ชมฝงูนกเพนกวิน| แหลมกู๊ดโฮป | 
 ลิม้รสบารบ์ีคิวเนือ้สตัว ์และ พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว THE PALACE OF THE LOST CITY 

 

ส าหรบัผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 
ตอ้งมีส  าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเทา่นัน้ 

 
 

  

 

 

 

 

  

BELOVED IN SOUTH AFRICA  
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบริก์ เคปทาวน ์ 8 DAYS 5 NIGHTS 

เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 61,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์  

วนัท่ี 2. สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบิรก์ - พรทิอเรยี –Union Building  - เมืองซนัซิตี ้-  Game Drive 
วนัท่ี 3. สวนเสอื – โจฮนัเนสเบิรก์ - หา้ง Mall of Africa – ชอ้ปป้ิง – ลิม้รสบารบ์ีคิวเนือ้สตัว ์

วนัท่ี 4. โจฮนัเนสเบิรก์ – เคปทาวน ์– Table Mountain                      

วนัท่ี 5. Muizenberg – ชมไรไ่วนก์รูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

วนัท่ี 6. ลอ่งเรอืชมแมวน า้ – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์

วนัท่ี 7. เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  
วนัท่ี 8. สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์  
18.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร์ แอรไ์ลน ์ พบเจา้หนา้ที่คอย

อ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

21.10 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบินสงิคโปร ์เที่ยวบินที่ SQ 981 

วันที ่2 
สิงคโปร ์– โจฮันเนสเบิรก์ – พริทอเรีย – Union Building – เมอืงซันซติี ้–  
Game Drive 

00.25 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

01.30 น. ออกเดินทางตอ่ โดยสายการบินสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 478 

06.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนัน้น าทา่นเดินทาง

สูจ่ากนัน้น าท่านสู่ “City of Jacaranda”   อนัสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม เป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองอนัโดดเด่น คือ

ดอกไมส้ีม่วงสด คือดอกแจ๊กการันดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี***  โดยช่ือของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนีค้ือวีรบรุุษผูก้ลา้เมื่อครัง้อดีตกาลนามวา่ แอนดีส ์

พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบนัมีความส าคญัเมืองหลวงดา้นการบริหารของแอฟริกาใต ้จึงมีสถานที่ส  าคญัมากมาย ชม

ภายนอกพิพิธภัณฑวู์รเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) อนสุรณส์ถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกบัพืน้เมือง 

อีกทัง้วิถีแหง่ชาวบวัรช์นพืน้เมืองผิวขาวกบัการอพยพ จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกบับรเิวณ Union Building ซึง่บรเิวณนีเ้ป็นสถาน

ที่ตัง้ของท าเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต ้ซึง่มีเหตกุารณส์ าคญัต่างๆของประวตัิศาสตรเ์กิดขึน้ที่น่ี ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปคูก่บัรูป

ป้ันอดีตประธานาธิปดีเนลสนั แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยูเ่หนือสวน แมนเดลาเขา้รบัต าแหนง่ที่น่ีเมื่อปี 1994 เป็น

ประธานาธิบดีที่ไดร้บัเลอืกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟรกิาใต ้
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสูเ่ขตวนอุทยานสัตวป่์าขุนเขาพีลันเนสเบิรก์(Pilanesburg) เพื่อจากนัน้น าท่านสูท่ี่พกัสดุหรูและพรอ้ม

ดว้ยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี ้(Sun City)  เมืองที่ถกูสรา้งตามจินตนาการของ ชอล เคิรช์เนอร ์มหาเศรษฐีนกัลงทนุผูม้ั่งคั่ง 

ใชง้บประมาณมหาศาล ทัง้ระยะเวลายาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและสรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี  จากดินแดนอนัไรค้่าในอดีตแห่ง

แควน้ Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต ้เป็นอาณาจกัรอนักวา้งใหญ่และพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานที่พกัผ่อนตาก

อากาศอนัสวยหรูและยิ่งใหญ่อลงัการรวมตวักนั รวมทัง้ เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เขา้สู่ที่พกัสดุหรูเพียบพรอ้มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั ดว้ยบริการระดบัมาตรฐานโลก 

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสมัผสัไดจ้ากที่ใดในโลก อนัเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นที่สดุของการท่องเที่ยวมายัง

แอฟรกิาใต ้คือ ซาฟารีลอดจ ์บนผืนป่าอนัอดุมสมบรูณน์ี ้ท่านจะมีโอกาสไดถ้่ายรูปและสมัผสัสตัวป่์าแบบใกลชิ้ด กบั กิจกรรมส่อง

สัตวซ์าฟารียามพลบค ่า ที่พากนัออกหากินในยามค ่า อนัเป็นวฏัจกัรชีวิตอนันา่พิศวง ทัง้สตัวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนิดจะพากนัออกหา

กินในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั ทางซาฟาร ีขอสงวนสิทธ์ิการเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว ์ส  าหรบัผู้

เดินทางที่มีอายุต ่ากว่า 12 ปี และสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ใชจ้่ายในทกุกรณี*** 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 
สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก์ - ห้าง Mall of Africa – ช้อปป้ิง – ลิม้
รสบารบ์คีิวเนือ้สัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูส่วนเสือ (The Lion Park)  เปลีย่นเป็นบรรยากาศการทอ่งเที่ยวเป็นแบบซาฟาร ีอนัโดดเดน่ของแอฟรกิา ชมสตัวป่์า 

เช่น เสอืขาว มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอื่นอีกมากมายรอใหท้า่นไดไ้ปสมัผสักนัอยา่งใกลชิ้ดและเก็บภาพประทบัใจกนัไดเ้ต็มที่  ซึ่งสตัว์

เหลา่นัน้อยูอ่าศยักนัในป่าตามแบบระบบนิเวศนอ์นัแตกตา่งกัน ของแตล่ะชนิดสตัวน์ัน้ๆ ในแตล่ะโซนพืน้ท่ีอนัตา่งกนัออกไปเป็นการชม

สตัวต์ามสภาพวิถีชีวิตจรงิอนันา่มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาติลว้นๆ อนัหาชมไดย้ากยิ่งทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ติดอนัดบัของประเทศแอฟริกา มีสินคา้มากมายใหท้่าน

เลอืกซือ้ ทัง้สนิคา้แบรด์เนม สนิคา้พืน้เมืองและรา้นอาหารมากมาย ใหท้า่นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

พิเศษ บริการท่านด้วยบารบ์ีคิวเนื้อสัตวห์ลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้ 

ควายป่า ฯลฯ 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PEERMONT METCOURT หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 โจฮันเนสเบริก์ – เคปทาวน ์- Table Mountain 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเ่มืองเคปทาวน ์(Cape Town) 

... น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ BA…….. 

... น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน ์(Cape Town) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย 
 

น าทา่นขึน้กระเชา้หมนุรอบตวัเองแบบ 360 องศาสู ่ภเูขาโต๊ะ หรอื Table Mountain 1ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ (New 

7 Wonders of Nature) ที่ตัง้อยูท่างทิศใตข้องเมืองเคปทาวน ์เป็นภเูขาที่มีความสงูระดบั 3563 ฟุต มีลกัษณะยอดเขาตดัขวางเรยีบ

จนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตวัของเปลือกโลกประกอบกบัการกัดกรอ่นโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและ

หลายชนิดเป็นพืชถ่ินเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภเูขานัน้มีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกนัอย่างลงตวั

ผา่น ภเูขา, หบุเขา สายน า้ และล าธาร น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมวิวบนยอดเขา โดยจากจดุนีท้า่นจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวนโ์ดยรอบ

ไดท้ัง้หมด (ทัง้นีก้ารนั่งกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพอากาศอีกดว้ย หากมีการปิดท าการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

รายการโดยที่ไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 
หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย 
แอนด ์อัลเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงัหาด Muizenberg เป็นชายหาดที่ตัง้อยู่รอบนอกเมืองเคปทาวนท์ี่อยู่บนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝ่ังของ 
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False Bay โดยมีความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร เป็นหาดที่อยุ่ติดทางฝ่ังมหาสมทุรอินเดีย สิ่งที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวคือกิจกรรมโต้

คลืน่ นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของ yacht club และ canoe club และยงัมีมมุสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระทอ่มสสีนัสดใส

บนหาดก็เป็นเสนห่ท์ี่ดึงดดูนอกท่องเที่ยวดว้ย จากนัน้น าท่านสูไ่รอ่งุ่นแหลง่ผลติไวนข์ึน้ช่ือและเก่าแก่ที่สดุในแอฟรกิาใต ้กรูทคอนส

แตนเทีย (Groot Constantia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้่าการเมืองชาวดตัซ ์จนกระทั่งปัจจุบนัยงัคงด าเนินการท าไวน ์

หรือเหลา้องุ่นอนัขึน้ช่ืออยู่ และเปิดบรกิารใหค้นทั่วไปเขา้ชมภายในเก่ียวกบัพิพิธภณัฑไ์วนซ์ึ่งจดั แสดงประวตัิความเป็นมาของไวน์

ยอ้นหลงัไปถึง 500ปี ในช่วงครสิตวรรษที่ 18-19 จากความมั่งคั่งในอตุสาหกรรมการผลติและจ าหน่ายไวนไ์ดก็้ท าใหม้ีการสรา้งบา้น 

และโรงบม่ในสไตลส์ถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่และสวยงาม ที่เรยีกว่า  เคป ดตัซ ์(Cape Dutch) มีลกัษณะเป็นแบบตวัอาคารสขีาวมงุ 

หลงัคาดว้ยหญ้า  ประดับตกแต่งดว้ยลวดลายปูนป้ันบริเวณหนา้จั่วอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่ยงัอยู่มาจนทุกวนันี ้ซึ่งท่านสามารถชม

บรรยากาศอนังดงามและเลอืกซือ้ไวนข์ึน้ช่ือไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไป

เยือนครัง้หนึ่งในชีวิต  ทัง้ในยคุใหม่ที่เมืองนีเ้คยไดร้บัเกียรติเป็นเจา้ภาพแข่งขนัฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา แลว้ยงัเป็นเมื อง

เก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทัง้สภาพอากาศท่ีค่อนขา้งบรสิทุธ์ิเกือบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมืองที่มีลกัษณะคลา้ยอ่าง มีลมพดัแรงจนพดัเอา

มลพิษต่างๆออกไปหมด  เนื่องดว้ยลกัษณะภูมิประเทศที่ตัง้อยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง 

มหาสมทุรอินเดีย และมหาสมทุรแอตแลนติค ปัจจุบนันีม้ีความใหญ่เป็นอนัดบัสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบญัญัติของแอฟริกา 

นอกจากเมืองพริทอเรยี และบลมูฟอนเทน ซึง่เป็นเมืองหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนัน้น าทา่น

ถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด ์อัลเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่

พกัผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อนังดงามรอใหท้่านไดส้มัผสั ทัง้รา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บริเวณท่าเรือนัน้ อีก

มมุมองที่ตา่งและนา่สนใจของเมืองโรแมนติกนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่6 
ล่องเรือชมแมวน า้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนก
เพนกวิน – ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน ้าจ านวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรบัความอบอุ่นจาก

แสงอาทิตยอ์ย่างมีความสขุกนัตามธรรมชาติอยู่บรเิวณเกาะซีล (Seal Island) ซึง่เป็นวิถีชีวิตนา่รกัๆ อิริยาบทอนัน่ามหศัจรรยข์อง
สตัวโ์ลกน่ารกัอีกชนิดที่หาดไูม่ไดใ้นบา้นเรา  จากนัน้น าท่านชมอีกสตัวโ์ลกน่ารกัเฉพาะถ่ินที่น่ารกัน่าเอ็นดไูม่แพก้นันั่นคือ เหลา่นก
เพนกวิน ที่มีถ่ินอาศยัตามธรรมชาติอยู่บรเิวณเมืองไซม่อนทาวน ์(Simon Town) โดยผา่นถนน Chapman’s Peak ถนนท่ีขึน้ช่ือ
วา่เป็นถนนสายที่สวยที่สดุในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝ่ังมหาสมทุร เมืองไซม่อนทาวนน์ีเ้ป็นเมืองที่มีบา้นเรอืนของเหลา่มหาเศรษฐีที่ตัง้
ลดหลั่นกนัอยูบ่นเชิงเขา หนัหนา้ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหลา่บรรดานกเพนกวินสญัชาติแอฟรกินัตวันอ้ยพากนัเดินตว้มเตีย้มอยา่งมี
ความสขุกนัอยูบ่นหาดโบลเดอรอ์นัสงบเงียบนี ้ใหท้า่นไดถ้่ายรูปและชมอิรยิาบทนา่รกันีอ้ยา่งสนกุสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทศันียภาพอนังดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดส าคญัแห่ง

มหาสมทุรแอตแลนติกตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดินเรือ ผ่านเสน้ทางนีไ้ปไดน้ัน้ช่างยากเย็น ท าใหม้ีต  านานเรือ่งเลา่ของเหล่า
กะลาสีนกัเดินเรือ ท่ีกลา่วขานกนัมาเป็นเวลานาน ตัง้แตอ่ดีตทัง้การหายสาบสญูไปอย่างไรร้อ่งรอย ดว้ยกระแสคลื่นลมอนัโหดรา้ย 
สภาพอากาศอนัแปรปรวนเสมอ ท าใหม้ีการกลา่วถึงการกา้วผ่านอาณาเขตนีไ้ปไดด้ว้ยความหวงัยิ่งนัน้ ช่างยากเย็นไม่นอ้ยทีเดียว  
อนัเป็นท่ีมาแหง่ช่ือของแหลมแหง่นีท้ี่ตอ้งอาศยัความศรทัธาแหง่ความหวงัยิ่งนั่นเอง 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 เคปทาวน ์– สิงคโปร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินของเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดินทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ SQ 479 

วันที ่8 สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสงิคโปร ์เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 972 

11.05 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

************************************************************************************************************************ 
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ราคาแนะน าเพยีง 

BELOVED IN SOUTH AFRICA  
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบริก์ เคปทาวน ์  

8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิสิงคโปรแ์อร ์(SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว Inter 
และตั๋ว

ภายในประเทศ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 15-22 เม.ย. 63 62,900.- - - 36,320.- 12,900.- 

วันที ่29 เม.ย. – 06 พ.ค. 63 62,900.- - - 36,320.- 12,900.- 

วันที่ 13-20 พ.ค. 63 62,900.- - - 36,320.- 12,900.- 

วันที่ 24 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 61,900.- - - 35,320.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 
7. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (30 USD) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรีย กคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง ส าหรับผู้ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี 

ตัง้แต่วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เด็กที่

มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ทีเ่ดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร

ดังต่อไปนี ้

A. หากเดนิทางพร้อมกับบดิาและมารดา จะต้องมี 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้ 

B. หากเดนิทางกับบดิา หรือ มารดา ทา่นใดทา่นหน่ึง จะต้องมี 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้  

 หนงัสือยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบิดา หรือ มารดาท่ีไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ย และ
หนงัสือยินยอมตอ้งมีอายไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
     ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ทา่นเดยีว จะต้องมี 

 ค าสั่งศาลท่ีใหส้ิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพรอ้มกับ
เด็ก 
 ในกรณีท่ีบิดา หรอื มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแลว้ ใหน้  าใบมรณะบตัรมาแสดง 
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C. หากเดนิทางกับผู้ใหญ่ทีไ่ม่ใช่ บดิามารดา 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้  

 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบิดามารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย 
และ 
 ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องบิดามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเดก็เดนิทางคนเดยีว 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้ และ 

 จดหมายรบัรองของผูท่ี้มารบัเด็กท่ีประเทศแอฟริกาใต ้ตอ้งมี ท่ีอยู่ และรายละเอียด
ขอ้มลูเพ่ือการติดต่อ และ 
 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตวัประชาชนของผูท่ี้มารบัเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาต
อยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อไดข้องบิดา
มารดา  หรือผู้ป กค รองตามกฏหมาย  และบุคคล ท่ี เด็ กจะ ไปอยู่ อ าศัยด้วย ใน
แอฟรกิา เอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง 
 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรจากบิดาและมารดา หรือผูป้กครอง
ตามกฎหมาย หรอื 
 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพรอ้มกบั ค าสั่งศาลท่ี
ใหส้ิทธิในการดแูลเด็กโดยสมบรูณ ์

โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบบันัน้เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งไดร้บัการรบัรองจาก

ประเทศท่ีออกเอกสารฉบับนั้น หากผู้โดยสารเดินทางโดยท่ีไม่มีเอกสารเหล่ านี ้อาจถูก

ปฏิเสธในการเดินทางเขา้ หรอืเดินทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้
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ข้อก าหนดท่ีระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารท่ีอยู่ในระหว่างการเปล่ียน

เครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านน้ันจ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรย่ืนหนังสือ

รบัรองฉบบัสมบรูณร์ะหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผูเ้ดินทางควรพกทัง้

หนงัสือรบัรองและวีซา่ติดตวัไวข้ณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 

 หากผูโ้ดยสารท่ีอายุต  ่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟรกิาใตก่้อนวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโ้ดยท่ียังไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี ้โดยสามารถเดินทางกลับหลังวนัท่ี 1 
มิถนุายน พ.ศ.2558 ได ้
 ผู้โดยสารท่ีอายุต  ่ากว่า 18ปี ไม่จ  าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพ่ือ
เปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินนานาชาติ 
 ผูโ้ดยสารท่ีอายตุ  ่ากว่า 18ปี และถือวีซา่แอฟรกิาใต ้ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหล่านี ้
 ในกรณีท่ีบางประเทศไดมี้การรบัรองช่ือผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนงัสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านีส้ามารถใชยื้นแสดงหลกัฐานแทนได ้(ตวัอย่างเช่น: หนงัสือเดินทาง
ของอินเดียท่ีมีระบช่ืุอผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีย่ื้นแทนเอกสารใบแจง้เกิดได ้

 

 

 

 

 


