BELOVED IN SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิรก์ เคปทาวน์ 8 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
ส่องสัตว์ซาฟารี| โจฮันเนสเบิรก์ | เคปทาวน์ | Table Mountain | ชมฝูงนกเพนกวิน| แหลมกู๊ดโฮป |
ลิม้ รสบาร์บีคิวเนือ้ สัตว์ และ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว THE PALACE OF THE LOST CITY

สาหรับผูท้ ่ีมีอายุต่ากว่า 18 ปี (ดูขอ้ มูลท้ายโปรแกรม)
ต้องมีสาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านัน้

ราคาแนะนาเพียง

61,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
วันที่ 2. สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิรก์ - พริทอเรีย –Union Building - เมืองซันซิตี ้ - Game Drive
วันที่ 3. สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก์ - ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิ ้ง – ลิม้ รสบาร์บีคิวเนือ้ สัตว์
วันที่ 4. โจฮันเนสเบิรก์ – เคปทาวน์ – Table Mountain
วันที่ 5. Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
วันที่ 6. ล่องเรือชมแมวนา้ – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
วันที่ 7. เคปทาวน์ – สิงคโปร์
วันที่ 8. สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์
18.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอย
อานวยความสะดวกให้กบั ท่าน

21.10 น.

ออกเดินทางสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 981

วันที่ 2

สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิรก์ – พริทอเรีย – Union Building – เมืองซันซิตี้ –
Game Drive

00.25 น.

ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลีย่ นเครือ่ ง

01.30 น.

ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 478

06.10 น.

ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนัน้ นาท่านเดินทาง
สูจ่ ากนัน้ นาท่านสู่ “City of Jacaranda” อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม เป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองอันโดดเด่น คือ
ดอกไม้สีม่วงสด คือ ดอกแจ๊กการันดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุก ปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี *** โดยชื่อของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนีค้ ือวีรบุรุษผูก้ ล้าเมื่อครัง้ อดีตกาลนามว่า แอนดีส ์
พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปั จจุบนั มีความสาคัญเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานที่สาคัญมากมาย ชม
ภายนอกพิพิธภัณฑ์วูรเ์ ทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปี สงครามกับพืน้ เมือง
อีกทัง้ วิถีแห่งชาวบัวร์ชนพืน้ เมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบริเวณ Union Building ซึง่ บริเวณนีเ้ ป็ นสถาน
ที่ตงั้ ของทาเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึง่ มีเหตุการณ์สาคัญต่างๆของประวัติศาสตร์เกิดขึน้ ที่นี่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ปคูก่ บั รู ป
ปั้นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยูเ่ หนือสวน แมนเดลาเข้ารับตาแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็ น
ประธานาธิบดีที่ได้รบั เลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสูเ่ ขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิรก์ (Pilanesburg) เพื่อจากนัน้ นาท่านสูท่ ี่พกั สุดหรูและพร้อม
ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี้ (Sun City) เมืองที่ถกู สร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิรช์ เนอร์ มหาเศรษฐี นกั ลงทุนผูม้ ่งั คั่ง
ใช้งบประมาณมหาศาล ทัง้ ระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณี ตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีตแห่ง
แคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ เป็ นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พกั ผ่อนตาก
อากาศอันสวยหรู และยิ่งใหญ่ อลังการรวมตัวกัน รวมทัง้ เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปั ตยกรรม
แบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เข้าสู่ที่พกั สุดหรู เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดในโลก อันเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สดุ ของการท่องเที่ยวมายัง
แอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์นี ้ ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ กิจกรรมส่อง
สัตว์ซาฟารียามพลบค่า ที่พากันออกหากินในยามค่า อันเป็ นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทัง้ สัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหา
กินในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ สาหรับผู้
เดินทางที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี***
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พกั

เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า

สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก์ - ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิ้ ง – ลิม้
วันที่ 3
รสบาร์บคี ิวเนือ้ สัตว์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ วนเสือ (The Lion Park) เปลีย่ นเป็ นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็ นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า
เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ทา่ นได้ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่ ซึ่งสัตว์
เหล่านัน้ อยูอ่ าศัยกันในป่ าตามแบบระบบนิเวศน์อนั แตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นนั้ ๆ ในแต่ละโซนพืน้ ที่อนั ต่างกันออกไปเป็ นการชม
สัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติลว้ นๆ อันหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง

บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยัง ห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็ นห้างสรรพสินค้าติดอันดับของประเทศแอฟริกา มีสินค้ามากมายให้ท่าน
เลือกซือ้ ทัง้ สินค้าแบร์ดเนม สินค้าพืน้ เมืองและร้านอาหารมากมาย ให้ทา่ นได้อิสระช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
พิเศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้
ควายป่ า ฯลฯ

ที่พกั

เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั PEERMONT METCOURT หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 โจฮันเนสเบิรก์ – เคปทาวน์ - Table Mountain
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเ่ มืองเคปทาวน์ (Cape Town)

... น.

ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ BA……..

... น.

เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ (Cape Town)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย

นาท่านขึน้ กระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New
7 Wonders of Nature) ที่ตงั้ อยูท่ างทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็ นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลกั ษณะยอดเขาตัดขวางเรียบ
จนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและ
หลายชนิดเป็ นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานัน้ มีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัว
ผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายนา้ และลาธาร นาท่านขึน้ สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดนีท้ า่ นจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบ
ได้ทงั้ หมด (ทัง้ นีก้ ารนั่งกระเช้าต้องขึน้ กับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิ ดทาการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการโดยที่ไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีเ้ พื่อความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ น สาคัญ)

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

หาด Muizenberg – ชมไร่ ไวน์ก รู ท คอนสแตนเทีย - วิค ตอเรีย
แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง หาด Muizenberg เป็ นชายหาดที่ตงั้ อยู่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ที่อยู่บนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝั่ งของ
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False Bay โดยมีความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร เป็ นหาดที่อยุ่ติดทางฝั่ งมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือกิจกรรมโต้
คลืน่ นอกจากนีย้ งั เป็ นที่ตงั้ ของ yacht club และ canoe club และยังมีมมุ สวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสนั สดใส
บนหาดก็เป็ นเสน่หท์ ี่ดึงดูดนอกท่องเที่ยวด้วย จากนัน้ นาท่านสูไ่ ร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ขนึ ้ ชื่อและเก่าแก่ที่สดุ ในแอฟริกาใต้ กรู ทคอนส
แตนเทีย (Groot Constantia) ที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้ ่าการเมืองชาวดัตซ์ จนกระทั่งปั จจุบนั ยังคงดาเนินการทาไวน์
หรือเหล้าองุ่นอันขึน้ ชื่ออยู่ และเปิ ดบริการให้คนทั่วไปเข้าชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไวน์ซึ่งจัด แสดงประวัติความเป็ นมาของไวน์
ย้อนหลังไปถึง 500ปี ในช่วงคริสตวรรษที่ 18-19 จากความมั่งคั่งในอุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายไวน์ได้ก็ทาให้มีการสร้างบ้าน
และโรงบ่มในสไตล์สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ที่เรียกว่า เคป ดัตซ์ (Cape Dutch) มีลกั ษณะเป็ นแบบตัวอาคารสีขาวมุง
หลังคาด้วยหญ้า ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้ นบริ เวณหน้าจั่วอันเป็ นเอกลักษณ์ที่ยงั อยู่มาจนทุกวันนี ้ ซึ่งท่านสามารถชม
บรรยากาศอันงดงามและเลือกซือ้ ไวน์ขนึ ้ ชื่อได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไป
เยือนครัง้ หนึ่งในชีวิต ทัง้ ในยุคใหม่ที่เมืองนีเ้ คยได้รบั เกียรติเป็ นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา แล้วยังเป็ นเมื อง
เก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทัง้ สภาพอากาศที่ค่อนข้างบริสทุ ธิ์เกือบตลอดทัง้ ปี ด้วยเป็ นเมืองที่มีลกั ษณะคล้ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอา
มลพิ ษต่างๆออกไปหมด เนื่องด้วยลักษณะภูมิป ระเทศที่ตงั้ อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค ปั จจุบนั นีม้ ีความใหญ่เป็ นอันดับสามและเป็ นเมืองหลวงฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติของแอฟริกา
นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึง่ เป็ นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ และศูนย์กลางทางฝ่ ายตุลาการ จากนัน้ นาท่าน
ถ่ายรู ปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่
พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่า อันงดงามรอให้ท่านได้สมั ผัส ทัง้ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนัน้ อีก
มุมมองที่ตา่ งและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้

ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
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ที่พกั

เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ล่องเรือชมแมวนา้ – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนก
เพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้าจานวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจาก
แสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึง่ เป็ นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของ
สัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา จากนัน้ นาท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็ นดูไม่แพ้กนั นั่นคือ เหล่านก
เพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขนึ ้ ชื่อ
ว่าเป็ นถนนสายที่สวยที่สดุ ในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝั่ งมหาสมุทร เมืองไซม่อนทาวน์นีเ้ ป็ นเมืองที่มีบา้ นเรือนของเหล่ามหาเศรษฐี ที่ตงั้
ลดหลั่นกันอยูบ่ นเชิงเขา หันหน้าออกสูท่ อ้ งทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกนั ตัวน้อยพากันเดินต้วมเตีย้ มอย่างมี
ความสุขกันอยูบ่ นหาดโบลเดอร์อนั สงบเงียบนี ้ ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปและชมอิรยิ าบทน่ารักนีอ้ ย่างสนุกสนาน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสาคัญแห่ง
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางนีไ้ ปได้นนั้ ช่างยากเย็น ทาให้มีตานานเรือ่ งเล่าของเหล่า
กะลาสีนกั เดินเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็ นเวลานาน ตัง้ แต่อดีตทัง้ การหายสาบสูญไปอย่างไร้รอ่ งรอย ด้วยกระแสคลื่นลมอันโหดร้าย
สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทาให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนีไ้ ปได้ดว้ ยความหวังยิ่งนัน้ ช่างยากเย็นไม่นอ้ ยทีเดียว
อันเป็ นที่มาแห่งชื่อของแหลมแห่งนีท้ ี่ตอ้ งอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิ่งนั่นเอง
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เคปทาวน์ – สิงคโปร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินของเมืองเคปทาวน์

10.40 น.

ออกเดินทางกลับสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 479

วันที่ 8 สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ
06.10 น.

ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลีย่ นเครือ่ ง

09.35 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 972

11.05 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
************************************************************************************************************************
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ราคาแนะนาเพียง
BELOVED IN SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิรก์ เคปทาวน์
8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ (SQ)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว Inter
และตั๋ว
ภายในประเทศ
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

วันที่ 15-22 เม.ย. 63

62,900.-

-

-

36,320.-

12,900.-

วันที่ 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.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

9

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกั นการเดิน ทางสาหรับ ครอบคลุ ม เรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
6.
7.

10

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกิ นจากทางสายการบินกาหนดเกิ นกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ (30 USD)
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ท้ ่ านจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่ าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

2.
3.
4.

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สาหรับผู้ทมี่ อี ายุต่ากว่า 18 ปี
ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กาหนดให้เด็กที่
มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทีเ่ ดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร
ดังต่อไปนี้
A. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี
สาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้


B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมี
สาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้

หนังสือยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และ
หนังสือยินยอมต้องมีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง
ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ท่านเดียว จะต้องมี




คาสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาที่เดินทางพร้อมกับ

เด็ก
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ในกรณีท่ีบิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้นาใบมรณะบัตรมาแสดง
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C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ทไ่ี ม่ใช่ บิดามารดา
สาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้

หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดามารดา หรือผูป้ กครองตาม
กฎหมาย และ

สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผูป้ กครองตามกฏหมาย
และ

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผูป้ กครองตามกฏหมาย


D. หากเด็กเดินทางคนเดียว
สาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้ และ

จดหมายรับรองของผูท้ ่ี มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ที่ อยู่ และรายละเอียด
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ และ

สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ่ีมารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาต
อยู่อาศัย (หากมี การขอตรวจสอบ) และที่ อ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี ติ ดต่ อได้ข องบิ ด า
มารด า หรื อ ผู้ ป กค รองต าม กฏ ห ม าย แล ะบุ ค ค ล ที่ เด็ กจะไป อยู่ อ าศั ย ด้ ว ยใน
แอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดาและมารดา หรือผูป้ กครอง
ตามกฎหมาย หรือ

เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ คาสั่งศาลที่
ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์


โปรดทราบในใบแจ้งเกิ ด จะต้อ งมี ข ้อ มูล ของบิ ด าและมารดาของเด็ ก หากเอกสารไม่ ใช่
ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบับนัน้ เป็ นภาษาอังกฤษ และต้องได้รบั การรับรองจาก
ประเทศที่ อ อกเอกสารฉบับ นั้น หากผู้โดยสารเดิ น ทางโดยที่ ไม่ มี เอกสารเหล่ านี ้ อาจถูก
ปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้

13

BELOVED IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิรก์ เคปทาวน์ 8 DAYS 5 NIGHTS BY SQ

[GQ3JNB-SQ001]

ข้อ ก าหนดที่ ร ะบุ ข้า งต้น อาจไม่ มี ผ ลบัง คับ ใช้กับ ผู้โดยสารที่ อ ยู่ใ นระหว่ า งการเปลี่ ย น
เครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั้ นจาเป็ นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรยื่นหนังสือ
รับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผูเ้ ดินทางควรพกทัง้
หนังสือรับรองและวีซา่ ติดตัวไว้ขณะเดินทาง
ข้อยกเว้น :
หากผูโ้ ดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558
สามารถเดินทางได้โดยที่ยังไม่ตอ้ งมีเอกสารเหล่านี ้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1
มิถนุ ายน พ.ศ.2558 ได้

ผู้โดยสารที่ อ ายุต่ า กว่ า 18ปี ไม่ จ าเป็ น ต้อ งมี เอกสารหากเป็ น การเดิ น ทางผ่ า นเพื่ อ
เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติ

ผูโ้ ดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี และถือวีซา่ แอฟริกาใต้ ไม่จาเป็ นต้องแสดงเอกสารเหล่านี ้

ในกรณีท่ีบางประเทศได้มีการรับรองชื่อผูป้ กครองอย่างเป็ นทางการในหนังสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านีส้ ามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทาง
ของอินเดียที่มีระบุช่ือผูป้ กครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนีย้ ่ืนแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้
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