
 
 
 
 

 

 
Easy Cape Town 

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ขึ�นกระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึ�นสูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain 1 ใน 7 สิ!งมหัศจรรย์

ธรรมชาตขิองโลก 

•  ลอ่งเรอืไปชมแมวนํ 1า นกเพนกวนิ ชมทัศนยีภาพอันงดงามที!แหลมกูด๊โฮป    (Cape of Good 

Hope)  เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

• อสิระหรอืเลอืกซื�อทัวรเ์สรมิพเิศษ เปิดประสบการณ์ใหมค่รั �งหนึ!งในชวีติ ทวัรด์าํนํ 1าชมฉลามขาว 

***อาหารพเิศษ !!! ล ิ1มรสกุง้มงักรจากแอฟรกิาใต ้*** 

สาํหรบัผูท้ ีKมอีายตุํKากวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ราคาเร ิKมตน้   49,900.- 



 
 
 
 

 

ตอ้งมสีาํเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารบัรองจากสถานทตู

แอฟรกิาใตเ้ทา่น ั1น 

         กําหนดการเดนิทาง          
  

วนัทีK   08-14 ส.ค. 61, 05-11 ก.ย. 61 49,900.- 

วนัทีK   17-23 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 61 49,900.- 

วนัทีK   14-20 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61 49,900.- 

วนัทีK   12-18 ธ.ค. 61 49,900.- 

  

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีKยง คํKา 
โรงแรมทีKพกั  
หรอืเทยีบเทา่  

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  ✈ ✈ ✈  

2 สงิคโปร ์– เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table Mountain                     ✈ O O 
STAY EASY CAPE 
TOWN 

3 
ลอ่งเรอืชมแมวนํ�า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป -  

เคปทาวน ์- วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์                    
O O X STAY EASY CAPE 

TOWN 

4 
เมอืงพารล์ – ชมไรอ่งุน่ – กจิกรรมสอ่งสตัวเ์กมไดรฟ์  Aquila   

Game Reserve & Safari 
O O O 

STAY EASY CAPE 
TOWN 

5 อสิระเที!ยวในเมอืงเคปทาวนห์รอืเลอืกทวัรเ์สรมิเพิ!มเตมิ O X X 
STAY EASY CAPE 
TOWN 

6 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O ✈ ✈  

7 กรงุเทพฯ   ✈ ✈  ✈  

 

 

   

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีK 1: กรงุเทพฯ  

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์

พบเจา้หนา้ที!คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีKยวบนิทีK SQ 981 

วนัทีK 2: สงิคโปร ์– เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table Mountain                

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพื!อรอเปลี!ยนเครื!อง 

02.00 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีKยวบนิทีK SQ 478 

09.45 น. ถงึสนามบนิเคปทาวน ์ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลาทอ้งถิ!นชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชั!วโมง) เมอืงเคปทาวน์นั�นเป็นเมอืงสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อกีแห่งที!ท่านไมค่วรพลาดในการ



 
 
 
 

 

ไปเยอืนครั �งหนึ!งในชวีติ  ทั �งในยุคใหม่ที!เมอืงนี�เคยไดรั้บเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแข่งขันฟตุบอลโลกในปี 

2010 ที!ผา่นมา แลว้ยงัเป็นเมอืงเกา่แกก่วา่ 300 ปี อกีทั �งสภาพอากาศที!คอ่นขา้งบรสิทุธิaเกอืบตลอดทั �ง

ปี ดว้ยเป็นเมอืงที!มลีักษณะคลา้ยอา่ง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิตา่งๆออกไปหมด  เนื!องดว้ยลักษณะ

ภมูปิระเทศที!ตั �งอยูท่างตอนใตสุ้ดของประเทศ มแีหลมกู๊ดโฮปที!ยื!นออกไประหว่าง มหาสมทุรอนิเดยี 

และมหาสมทุรแอตแลนตคิ ปัจจุบันนี�มคีวามใหญเ่ป็นอันดับสามและเป็นเมอืงหลวงฝ่ายนติบิญัญัตขิอง

แอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึ!งเป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และ

ศูนยก์ลางทางฝ่ายตุลาการ นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั�น นําท่านเดนิทางไป

สมัผัสชวีติสตัวอ์นัป็นเอกลักษณ์ของเมอืง คอืนกกระจอกเทศ ณ ฟารม์เลี�ยงนกกระจอกเทศ ที!มชี ื!อเสยีง

ของเมอืง West Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รื!องราวอนัน่าสนใจยิ!งของนกกระจอกเทศ ที!มจีดุเด่น

คอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญแ่ตแ่ทนที!จะใชปี้กบนิกลับมคีวามชํานาญในการใชข้าวิ!งไดอ้ยา่งรวดเร็วที!สดุ

ในโลกเลยเลยทเีดยีว แถมปัจจบุนัยงัเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิสําคัญของประเทศอกีดว้ย 

เทีKยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

เมนจูากเนื1อและไข ่ของนกกระจอกเทศ 

บา่ย นําท่านขึ�นกระเชา้หมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรอื Table Mountain 1ใน 7 สิ!ง

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of Nature) ที!ตั �งอยู่ทางทศิใตข้องเมอืงเคป

ทาวน์ เป็นภเูขาที!มคีวามสูงระดับ 3563 ฟตุ มลีักษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดูเหมอืนโต๊ะ โดยเกดิ

จากการยกตัวของเปลอืกโลกประกอบกับการกัดกรอ่นโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานาชนดิและ

หลายชนิดเป็นพืชถิ!นเดียวที!ไม่มีในที!ใดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภูเขานั�นมีธรรมชาตทิี!

สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภเูขา, หุบเขา สายนํ�า และลําธาร นําท่านขึ�นสูจุ่ดชมววิบนยอด

เขา โดยจากจุดนี�ท่านจะสามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวน์โดยรอบไดท้ั �งหมด (ทั �งนี�การนั!งกระเชา้ตอ้ง

ขึ�นกบัสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดทําการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการเปลี!ยนแปลงรายการโดย

ที!ไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทั �งนี�เพื!อความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

คํKา      รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

      เดนิทางเขา้สูท่ี!พัก STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีK 3: ลอ่งเรอืชมแมวนํ 1า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป - เคปทาวน ์- 

วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์                     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื!อล่องเรอืไปชมแมวนํ 1าจํานวนมาก ที!พากันมานอน

อาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมคีวามสุขกันตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเกาะซลี (Seal 

Island) ซึ!งเป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบทอันน่ามหัศจรรยข์องสัตวโ์ลกน่ารักอกีชนดิที!หาดูไม่ไดใ้นบา้น

เรา  จากนั�นนําทา่นชมอกีสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิ!นที!น่ารักน่าเอ็นดไูมแ่พก้นันั!นคอื เหลา่นกเพนกวนิ ที!มี

ถิ!นอาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซมอ่นทาวน ์(Simon Town) ที!มบีา้นเรือนของเหล่ามหา

เศรษฐทีี!ตั �งลดหลั!นกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหล่าบรรดานกเพนกวนิสัญชาติ

แอฟรกิันตัวนอ้ยพากันเดนิตว้มเตี�ยมอย่างมคีวามสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี� ใหท้่านได ้

ถา่ยรปูและชมอริยิาบทน่ารักนี�อยา่งสนุกสนาน 



 
 
 
 

 

เทีKยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ย เมนกูุง้มงักร ทา่นละ 1 ตวั 

บา่ย จากนั�นนําท่านเดนิทางสูแ่หลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บรเิวณ 

Cape Point จดุสําคัญแหง่มหาสมทุรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผา่นเสน้ทางนี�

ไปไดนั้�นชา่งยากเย็น ทําใหม้ตํีานานเรื!องเลา่ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรอื ที!กลา่วขานกนัมาเป็นเวลานาน 

ตั �งแต่อดีตทั �งการหายสาบสูญไปอย่างไรร้่องรอย ดว้ยกระแสคลื!นลมอันโหดรา้ย สภาพอากาศอัน

แปรปรวนเสมอ ทําใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณาเขตนี�ไปไดด้ว้ยความหวังยิ!งนั�น ชา่งยากเย็นไม่

นอ้ยทีเดียว  อันเป็นที!มาแห่งชื!อของแหลมแห่งนี�ที!ตอ้งอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิ!งนั!นเอง 

จากนั�นนําท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบรเิวณรมิอ่าว ย่านวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที!พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนคํ!า อันงดงามรอ

ใหท้า่นไดส้มัผัส ทั �งรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณท่าเรอืนั�น อกีมมุมองที!ตา่งและน่าสนใจของ

เมอืงโรแมนตกินี� 

คํKา อสิระอาหารคํ!าตามอธัยาศัย 

      เดนิทางเขา้สูท่ี!พัก STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีK 4: เมอืงพารล์ – ชมไรอ่งุน่ – กจิกรรมสอ่งสตัวเ์กมไดรฟ์  Aquila  Game Reserve & 

Safari 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงพารล์(Paarl) หรอืที!รูจั้กกันในนาม “ไข่มุกแห่งไร่องุ่น”(Pearl of Winelands) 

อยูห่่างจากเมอืงเคปทาวน์ไปทางตะวันออกประมาณ 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีเมอืง

พารล์(Paarl) นี�ถกูเรยีกตามโขดหนิแกรนติขนาดใหญ่ซึ!งตั �งอยูบ่นภเูขาพารล์ (Paarl Mountain) เมอืงนี�

ถูกคน้พบเมื!อปีค.ศ. 1687 เป็นเมอืงที!เก่าแก่ทางดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาตรเ์ป็นลําดับสามของ

ประเทศแอฟรกิาใต ้เมอืงนี�ยังเป็นเมอืงที!มาอาคารบา้นเรอืนหลากหลายรูปแบบอาทเิชน่ สไตลจ์อรเ์จยี 

สไตลว์กิตอเรยี และเคปดัตช ์เป็นตน้ ทางดา้นนอกของเมอืงนั�น คอืคุก Drakenstein ที!ท่านเนลสัน 

แมนเดลา(Nelson Mandela) ถูกคุมขังอยู่ที!นี!เป็นเวลาหลายปี นําท่านชมไร่องุ่น Paarl of the 

Windlands ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศอันงดงามและเลอืกซื�อไวนข์ึ�นชื!อไดต้ามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่น

เดนิทางสู่ศูนยอ์นุรักษ์สัตวป่์า Aquila Game Reserve & Safari เพื!อทํากจิกรรมส่องสัตว ์ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชั!วโมงครึ!ง 

เทีKยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

บา่ย นําทา่นนั!งรถ 4WD ทํากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกมไดรฟ์ (Game Drive) เพื!อชมวถิชีวีติของสัตวป่์า

แอฟรกิาจํานวนมาก และตามหา 5 ผูย้ ิ!งใหญ่ หรือ BIG FIVE (ชา้ง, แรด, ควายป่า, สงิโต, เสอืดาว) 

นั!นเอง ใหท้า่นไดส้นุกเต็มที!กบักจิกรรมนี� จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลับเมอืงเคปทาวน ์

คํKา      รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

       เขา้สูท่ี!พัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีK 5: อสิระเทีKยวในเมอืงเคปทาวนห์รอืเลอืกทวัรพ์เิศษเพิKมเตมิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 

 

 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื คําแนะนํา และ ทางบรษิทัไม่มรีถบรกิารส่ง 

คา่ใชจ้า่ยท ั1งหมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง  

 

อสิระเลอืกซื1อทวัรเ์สรมิเพิKมเตมิ ดาํนํ 1าฉลามขาวในกรงเหล็ก (Shark Cage Diving) ใหท้า่นดํา

นํ�าดูปลาฉลามขาวภายในกรงเหล็กอยา่งใกลช้ดิสดุพเิศษ และเปิดประสบการณ์ใหม ่ ราคาทัวรท์่านละ 

6,000 บาท ราคานี�รวมอาหารกลางวัน อปุกรณ์ดํานํ�า ผา้เชด็ตัว รถรับสง่-ไปกลับโรงแรม (ออกเดนิทาง

เวลา 04.30 น. และเดนิทางกลับถงึที!พักประมาณเวลา 15.30 น.) 

** ไมอ่นุญาตใิหเ้ด็กอายตํุ!ากวา่ 11 ขวบดํานํ�าลงในกรง** 

**ตอ้งจองลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง และชําระคา่ใชจ้า่ยพรอ้มคา่ทัวร*์* 

 

อสิระเลอืกซื1อทวัรเ์สรมิเพิKมเตมิ ทวัรช์มิไวนท์ีKเมอืงสแตลเลนบอช (Stellenbosh) เมอืงหลวง

แห่งการทําไวน์ เป็นเมอืงเก่าแก่อันดับสองของแอฟรกิาใต ้ที!ยังคงรักษาไวไ้ดใ้นสภาพที!ดเียี!ยม และ

สวยงาม เมอืงนี�มไีร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที!ด ีมโีรงงานผลติไวน์แดง และมบีรกิารใหช้มิไวน์กัน

ดว้ย ราคาทัวรท์่านละ 3,500 บาท ราคานี�รวม 2 wine tasting ค่าเขา้ชมไร่องุ่น  (ออกเดนิทางตั �งแต่ 

08.00 และเดนิทางกลับถงึที!พักเวลา 17.00) 

 ** ไมร่วมอาหารกลางวัน** 

อสิระเลอืกเทีKยวชมเมอืงเคปทาวน ์เชน่ ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

(Victoria & Alfred Waterfront ) , ยา่น Green Market Square เป็นตลาดที!อยูใ่จกลางเมอืง

เคปทาวน ์ซึ!งมสีนิคา้หลากหลายชนดิมากมาย อาทเิชน่ ผา้ชนดิตา่งๆ สรอ้ยคอ หนา้กาก สนิคา้พื�นเมอืง 

ของฝากตา่งๆมากมาย , ยา่นมลาย ู(Malay Quarter) เป็นยา่นที!มบีา้นเรอืนสสีนัสดใสตดักนัไปมามี

ชื!อวา่ Bo-Kaap ซึ!งเป็นชมุชนชาวมลายทูี!อพยพมาอยูใ่นเมอืง Cape Town นอกจากนี�ยงัโดดเดน่จาก

บา้นเรอืนสฉูีดฉาดตามถนนหนิซอกเล็กซอกนอ้ยซึ!งเป็นเอกลักษณ์สําคญัของยา่นนี� 

เทีKยง อสิระอาหารเที!ยงตามอธัยาศัย       

บา่ย อสิระตามอธัยาศัย 

คํKา อสิระอาหารคํ!าตามอธัยาศัย 

       เขา้สูท่ี!พัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีK 6: เคปทาวน ์– สงิคโปร ์ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีKยวบนิทีK SQ 479 

วนัทีK 7: สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพื!อรอเปลี!ยนเครื!อง 

09.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเที!ยวบนิที! SQ 972 

11.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 



 
 
 
 

 

ขอสงวนสทิธิxการยา้ยเมอืงทีKเขา้พกั เชน่ กรณีทีKเมอืงน ั1นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีKใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีKยนตามความเหมาะสม 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการที!จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที!ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที!ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที!ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ!ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลี!ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที!ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลี!ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที!คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมืKอทา่นทําการซื1อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงืKอนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีKลกูคา้ตอ้งออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีKของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั1ง มฉิะน ั1นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั1งส ิ1น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีKยนแปลงได ้ท ั1งนี1ข ึ1นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีKไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : Easy Cape Town 7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง :   08-14 ส.ค. 61, 05-11 ก.ย. 61, 17-23 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 

61, 14-20 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61, 12-18 ธ.ค. 61 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิKมเตมิเรืKองโรงแรมทีKพกั) - 

พกัหอ้งเดีKยว เพิKมทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิKมเตมิเรืKองโรงแรมทีKพกั) 
49,900.- 



 
 
 
 

 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัzวเครืKองบนิ   29,900.- 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี1รวม  
 คา่ตัyวเครื!องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที!ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื!อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที!ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที!ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที!ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที!ทอ่งเที!ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงืKอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีK) 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื!นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื1อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ืKองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิKมเตมิกบัทางบรษิทัได ้

**  

เบี1ยประกนัเร ิKมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี1ยประกนัเร ิKมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีKมอีายตุ ั1งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิKม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี1ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื!องดื!มที!สั!งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการ

บนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที!

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที!สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ!งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิKน  (ทา่นละ 20 USD)  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (ทา่นละ 21  USD) 

เงืKอนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีKน ัKงจะยนืยนัเมืKอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั1น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี!เดนิทาง ที!มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื!อทําการจองควิยื!นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื!อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีKตอ้งการออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที!  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที! ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที!เกดิขึ�น 

5. การยื!นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื!นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื!น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื!อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที! 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั!งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที!ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั!วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื!องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 



 
 
 
 

 

 

เง ืKอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีKเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีKเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีKเกดิข ึ1นจรงิเหต 

 

 

 

  ขอ้มลูเพิKมเตมิเร ืKองต ัzวเครืKองบนิและทีKน ัKงบนเครืKองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที!นั!งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัyวเครื!องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaการ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัyวเครื!องบนิ ซึ!งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัyวเครื!องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที!เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั!งที! Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี!จะนั!งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที!สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี!มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ื!นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที!เครื!องบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ี!มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี!นั!ง Long leg ขึ�นอยู่กับทางเจา้หนา้ที!เช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาที!เช็คอนิเทา่นั�น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิa เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิxในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั1งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีK  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านขึ1นไป) เนื!องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื!นที!เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้ง

นําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที!เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ!งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื!อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที!ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัyว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที!  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืKนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที!เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื!นวซีา่ / คา่มัดจําตัyวเครื!องบนิ หรอืคา่ตัyวเครื!องบนิ (กรณีออกตัyวเครื!องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที!กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัzวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั1งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื!องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที! ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั1งหมด 

ขอ้มลูเพิKมเตมิเร ืKองโรงแรมทีKพกั 

1. เนืKองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีKยว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง

ประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยูค่นละช ั1นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน ซึKงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืKองจากโรงแรมน ั1นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิxในการเรยีกเก็บเงนิเพิKมเตมิในกรณีทีKอาจมกีารแยกหอ้งพกั 



 
 
 
 

 

2. กรณีที!มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิa

ในการปรับเปลี!ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื!อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง สาํหรบัผูท้ ีKมอีายตุํKากวา่ 18 ปี 

ต ั1งแตว่นัทีK 1 มถิุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ําหนดใหเ้ด็ก
ทีKมอีายตุํKากวา่ 18 ปี ทีKเดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสาร
ดงัตอ่ไปนี1 

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี

• สําเนาสตูบัิตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟรกิาใต ้
เทา่นั�น 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึKง จะตอ้งม ี

• สําเนาสตูบัิตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟรกิาใต ้
เทา่นั�น  

• หนังสอืยนิยอมที!เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิา หรอื มารดาที!ไมไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และหนังสอืยนิยอม
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวนัเดนิทาง  
     ในกรณีทีKผูท้ ีKมอีายตุํKากวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดแูลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่นเดยีว จะตอ้ง
ม ี
• คําสั!งศาลที!ใหส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาที!เดนิทางพรอ้มกับเด็ก 
• ในกรณีที!บดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึ!งเสยีชวีติแลว้ ใหนํ้าใบมรณะบัตรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ีKไมใ่ช ่บดิามารดา 

• สําเนาสตูบัิตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟรกิาใต ้
เทา่นั�น  

• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางที!เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย และ 
• สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 
• ที!อยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทท์ี!ตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

• สําเนาสตูบัิตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟรกิาใต ้
เทา่นั�น และ 

• จดหมายรับรองของผูท้ี!มารับเด็กที!ประเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีที!อยู ่และรายละเอยีดขอ้มลูเพื!อการตดิตอ่ 
และ 



 
 
 
 

 

• สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูท้ี!มารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยูอ่าศัย (หากมี
การขอตรวจสอบ) และที!อยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทท์ี!ตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 
และบคุคลที!เด็กจะไปอยูอ่าศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใดอยา่งหนึKง 
• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางที!เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย หรอื 
• เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ!งพรอ้มกับ คําสั!งศาลที!ใหส้ทิธใินการ
ดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมขีอ้มลูของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไมใ่ชภ่าษาอังกฤษ จะตอ้ง
แปลเอกสารฉบับนั�นเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดรั้บการรับรองจากประเทศที!ออกเอกสารฉบับนั�น หาก
ผูโ้ดยสารเดนิทางโดยที!ไมม่เีอกสารเหลา่นี� อาจถกูปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศ
แอฟรกิาใต ้

ขอ้กําหนดที!ระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารที!อยู่ในระหว่างการเปลี!ยนเครื!อง เวน้แต่
ผูโ้ดยสารท่านน ั1นจําเป็นตอ้งมวีซี่าในการเดนิทางผ่านควรยื!นหนังสอืรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่าง
กระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผา่น และผูเ้ดนิทางควรพกทั�งหนังสอืรับรองและวซีา่ตดิตัวไวข้ณะเดนิทาง 

 

ขอ้ยกเวน้ : 

• หากผูโ้ดยสารที!อายตํุ!ากวา่ 18ปี เดนิทางสูแ่อฟรกิาใตก้อ่นวนัที! 1 มถินุายน พ.ศ.2558 สามารถเดนิทาง
ไดโ้ดยที!ยังไมต่อ้งมเีอกสารเหลา่นี� โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวนัที! 1 มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้
• ผูโ้ดยสารที!อายุตํ!ากว่า 18ปี ไม่จําเป็นตอ้งมีเอกสารหากเป็นการเดนิทางผ่านเพื!อเปลี!ยนเครื!องที!
สนามบนินานาชาต ิ
• ผูโ้ดยสารที!อายตํุ!ากวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี� 
• ในกรณีที!บางประเทศไดม้กีารรับรองชื!อผูป้กครองอยา่งเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของเด็ก เอกสาร
เหลา่นี�สามารถใชย้นืแสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอยา่งเชน่: หนังสอืเดนิทางของอนิเดยีที!มรีะบชุื!อผูป้กครอง
ของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนี�ยื!นแทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้

 

 

 
 


