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สอ่งสตัว์ซาฟารี| โจฮนัเนสเบร์ิก | เคปทาวน์ | Table Mountain | ชมฝงูนกเพนกวนิ| แหลมกู๊ดโฮป | 
 ลิม้รสบาร์บีควิเนือ้สตัว์ และ พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว THE PALACE OF THE LOST CITY 

 

ส าหรับผู้ ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี (ดขู้อมลูท้ายโปรแกรม) 
ต้องมีส าเนาสติูบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุเท่านัน้ 

 
 

 

  

BELOVED IN SOUTH AFRICA  
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบร์ิก เคปทาวน์  8 DAYS 5 NIGHTS 

เดนิทาง กนัยายน – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง  61,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์   
18.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์  แอร์ไลน์  พบเจ้าหน้าท่ีคอย

อ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 

21.10 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร์ โดยสายการบนิสงิคโปร์ เท่ียวบนิท่ี SQ 981 

วันที่ 2 
สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย –Union Building - เมืองซันซิตี ้-  Game 
Drive 

00.25 น. ถึงสนามบนิชางฮี ประเทศสงิคโปร์  เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 30 ต.ค. 62 เดนิทางถึงเวลา 00.40 น. *** 

01.30 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ 478 

06.10 น. ถึงสนามบนิโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่จากนัน้น าท่านสู่ “City of Jacaranda”   อันสะพร่ังไปทั่วเมืองทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม เป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองอันโดดเด่น คือ

ดอกไม้สีม่วงสด คือดอกแจ๊กการันดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี***  โดยช่ือของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนีค้ือวีรบรุุษผู้กล้าเม่ือครัง้อดีตกาลนามว่า แอนดีส์ 

พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบนัมีความส าคญัเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานท่ีส าคญัมากมาย ชม

ภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพืน้เมือง 

อีกทัง้วถีิแห่งชาวบวัร์ชนพืน้เมืองผวิขาวกบัการอพยพ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกบับริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนีเ้ป็นสถาน

ท่ีตัง้ของท าเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีเหตกุารณ์ส าคญัต่างๆของประวตัิศาสตร์เกิดขึน้ท่ีน่ี ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูป

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร์   

วนัท่ี 2. สงิคโปร์ – โจฮนัเนสเบร์ิก - พริทอเรีย –Union Building  - เมืองซนัซิตี ้-  Game Drive 
วนัท่ี 3. สวนเสือ – โจฮนัเนสเบร์ิก - ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิง้ – ลิม้รสบาร์บีควิเนือ้สตัว์ 

วนัท่ี 4. โจฮนัเนสเบร์ิก – เคปทาวน์ – Table Mountain                      

วนัท่ี 5. Muizenberg – ชมไร่องุ่นเมืองสเตลเลนบอช - วคิตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 

วนัท่ี 6. ลอ่งเรือชมแมวน า้ – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์ 

วนัท่ี 7. เคปทาวน์ – สงิคโปร์   
วนัท่ี 8. สงิคโปร์ – กรุงเทพฯ 
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ปัน้อดีตประธานาธิปดีเนลสนั แมนเดลา (Nelson Mandala) ท่ียืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ารับต าแหน่งท่ีน่ีเม่ือปี 1994 เป็น

ประธานาธิบดีท่ีได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้ 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก(Pilanesburg) เพ่ือจากนัน้น าท่านสู่ท่ีพกัสดุหรูและพร้อม

ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี ้(Sun City)  เมืองท่ีถกูสร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนกัลงทนุผู้มัง่คัง่ 

ใช้งบประมาณมหาศาล ทัง้ระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีตแห่ง

แคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานท่ีพกัผ่อนตาก

อากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลงัการรวมตวักัน รวมทัง้ เดอะพาเลซ (The Palace) ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เข้าสู่ท่ีพกัสดุหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดบัมาตรฐานโลก 

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติท่ีท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากท่ีใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นท่ีสดุของการท่องเท่ียวมายัง

แอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอนัอดุมสมบูรณ์นี ้ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสมัผสัสตัว์ป่าแบบใกล้ชิด กบั กิจกรรมส่อง

สัตว์ซาฟารียามพลบค ่า ท่ีพากนัออกหากินในยามค ่า อนัเป็นวฏัจกัรชีวติอนัน่าพศิวง ทัง้สตัว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดจะพากนัออกหา

กินในช่วงเวลานัน้ ***เพ่ือความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นส าคญั ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธ์ิการเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ ส าหรับผู้

เดนิทางท่ีมีอายุต ่ากว่า 12 ปี และสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ใช้จ่ายในทกุกรณี*** 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก - ห้าง Mall of Africa – ช้อปป้ิง – ลิม้
รสบาร์บีคิวเนือ้สัตว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูส่วนเสือ (The Lion Park)  เปล่ียนเป็นบรรยากาศการท่องเท่ียวเป็นแบบซาฟารี อนัโดดเดน่ของแอฟริกา ชมสตัว์ป่า 

เช่น เสือขาว ม้าลาย และสตัว์แปลกๆอ่ืนอีกมากมายรอให้ท่านได้ไปสมัผสักนัอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มท่ี  ซึ่งสตัว์

เหลา่นัน้อยู่อาศยักนัในป่าตามแบบระบบนิเวศน์อนัแตกตา่งกนั ของแตล่ะชนิดสตัว์นัน้ๆ ในแตล่ะโซนพืน้ท่ีอนัตา่งกนัออกไปเป็นการชม

สตัว์ตามสภาพวถีิชีวติจริงอนัน่ามหศัจรรย์แห่งธรรมชาตล้ิวนๆ อนัหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าติดอันดบัของประเทศแอฟริกา มีสินค้ามากมายให้ท่าน

เลือกซือ้ ทัง้สนิค้าแบร์ดเนม สนิค้าพืน้เมืองและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

พเิศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนือ้สัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาท ิเช่น เนือ้กวาง ม้าลาย จระเข้ 

ควายป่า ฯลฯ 
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ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PEERMONT METCOURT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ - Table Mountain 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูเ่มืองเคปทาวน์ (Cape Town) 

... น. ออกเดนิทาง โดยเท่ียวบนิท่ี BA…….. 

... น. เดนิทางถึงเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย 
 

น าท่านขึน้กระเช้าหมนุรอบตวัเองแบบ 360 องศาสู ่ภเูขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกทางธรรมชาต ิ (New 

7 Wonders of Nature) ท่ีตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภเูขาท่ีมีความสงูระดบั 3563 ฟตุ มีลกัษณะยอดเขาตดัขวางเรียบ

จนดเูหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตวัของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและ

หลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวท่ีไม่มีในท่ีใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานัน้มีธรรมชาติท่ีสวยงามผสมผสานกนัอย่างลงตวั

ผา่น ภเูขา, หบุเขา สายน า้ และล าธาร น าท่านขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขา โดยจากจดุนีท้่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบ

ได้ทัง้หมด (ทัง้นีก้ารนั่งกระเช้าต้องขึน้กับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิดท าการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

รายการโดยท่ีไมจ่ าเป็นต้องแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 
หาด Muizenberg – ชมไร่องุ่นเมืองสเตลเลนบอช - วิคตอเรีย 
แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางไปยังหาด Muizenberg เป็นชายหาดท่ีตัง้อยู่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ท่ีอยู่บนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝ่ังของ 

False Bay โดยมีความยาวมากกวา่ 20 กิโลเมตร เป็นหาดท่ีอยุ่ตดิทางฝ่ังมหาสมทุรอินเดีย สิง่ท่ีดงึดดูนกัท่องเท่ียวคือกิจกรรมโต้คล่ืน 

นอกจากนีย้ังเป็นท่ีตัง้ของ yacht club และ canoe club และยังมีมมุสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสนัสดใสบน

หาดก็เป็นเสน่ห์ท่ีดึงดดูนอกท่องเท่ียวด้วย จากนัน้น าท่านขบัข่ีต่อไปยังเมืองสเตลเลนบอช ( Stellenbosch) หรือเรียกว่า Cape 

Dutch ซึ่งเป็นเมืองของชาวดชัท์ เป็นเมืองเก่าแก่อนัดบัสองของแอฟริกาใต้รองจากเมืองเคปทาวน์  โดยเป็นท่ีตัง้ถิ่นฐานของชาวดชัท์

ตัง้แต่คริสต์วรรษท่ี 17 จะเห็นได้ชัดเจนว่าร่องรอยวฒันธรรมของชาวดทัช์ยังคงปรากฏให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ รวมไปถึง

สิ่งก่อสร้างท่ีให้กลิ่นอายแบบดชัท์ และยังเป็นเมืองของเหล่านกัศึกษาเพราะเป็นเมืองท่ีตัง้ของมหาลยัท่ีเก่าแก่ของท่ีน่ี อีกทัง้ยังเป็น

เมืองท่ีมีไร่ไวน์ขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศแอฟริกาใต้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมไร่องุ่นขนาดใหญ่อนัสวยงาม 

ซึ่งถือวา่เป็นแหลง่ผลติไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมกบัสามารถเลือกซือ้ ไวน์ขึน้ช่ือได้ตามอธัยาศยั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางเข้าสู่ตวัเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งท่ีท่านไม่ควรพลาดในการไป

เยือนครัง้หนึ่งในชีวิต  ทัง้ในยุคใหม่ท่ีเมืองนีเ้คยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแข่งขนัฟุตบอลโลกในปี 2010 ท่ีผ่านมา แล้วยังเป็นเมื อง

เก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทัง้สภาพอากาศท่ีค่อนข้างบริสทุธ์ิเกือบตลอดทัง้ปี ด้วยเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะคล้ายอ่าง มีลมพดัแรงจนพดัเอา

มลพิษต่างๆออกไปหมด  เน่ืองด้วยลักษณะภูมิประเทศท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีแหลมกู๊ ดโฮปท่ีย่ืนออกไประหว่าง 

มหาสมทุรอินเดีย และมหาสมทุรแอตแลนติค ปัจจุบนันีมี้ความใหญ่เป็นอนัดบัสามและเป็นเมืองหลวง ฝ่ายนิตบิญัญัติของแอฟริกา 

นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลมูฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ และศนูย์กลางทางฝ่ายตลุาการ จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปและพกัผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานท่ี

พกัผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อันงดงามรอให้ท่านได้สมัผสั ทัง้ร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนัน้ อีก

มมุมองท่ีตา่งและน่าสนใจของเมืองโรแมนตกินี ้
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 
ล่องเรือชมแมวน า้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนก
เพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพ่ือล่องเรือไปชมแมวน า้จ านวนมาก ท่ีพากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจาก

แสงอาทิตย์อย่างมีความสขุกันตามธรรมชาตอิยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวติน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของ
สตัว์โลกน่ารักอีกชนิดท่ีหาดไูม่ได้ในบ้านเรา  จากนัน้น าท่านชมอีกสตัว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นท่ีน่ารักน่าเอ็นดไูม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านก
เพนกวนิ ท่ีมีถิ่นอาศยัตามธรรมชาตอิยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) โดยผา่นถนน Chapman’s Peak ถนนท่ีขึน้ช่ือ
ว่าเป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสดุในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝ่ังมหาสมทุร เมืองไซม่อนทาวน์นีเ้ป็นเมืองท่ีมีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีท่ีตัง้
ลดหลัน่กนัอยู่บนเชิงเขา หนัหน้าออกสูท้่องทะเลสีคราม เหลา่บรรดานกเพนกวนิสญัชาตแิอฟริกนัตวัน้อยพากนัเดินต้วมเตีย้มอย่างมี
ความสขุกนัอยู่บนหาดโบลเดอร์อนัสงบเงียบนี ้ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนีอ้ย่างสนกุสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดส าคญัแห่ง

มหาสมทุรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางนีไ้ปได้นัน้ช่างยากเย็น ท าให้มีต านานเร่ืองเล่าของเหลา่
กะลาสีนักเดินเรือ ท่ีกล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่อดีตทัง้การหายสาบสญูไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคล่ืนลมอนัโหดร้าย 
สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนีไ้ปได้ด้วยความหวงัยิ่งนัน้ ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว  
อนัเป็นท่ีมาแห่งช่ือของแหลมแห่งนีท่ี้ต้องอาศยัความศรัทธาแห่งความหวงัยิ่งนัน่เอง 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 เคปทาวน์ – สิงคโปร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมืองเคปทาวน์ 

10.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่งิคโปร์ โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ SQ 479 

วันที่ 8 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบนิสงิคโปร์ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

09.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ 972 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 23 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 09.45 น.*** 

11.05 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

***คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 23 ต.ค. 62 เดนิทางถึงเวลา 11.10 น.*** 
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BELOVED IN SOUTH AFRICA  
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบร์ิก เคปทาวน์   

8 DAYS 5 NIGHTS 
โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ (SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว Inter 
และตั๋ว

ภายในประเทศ 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 11-18 ก.ย. 62 62,900.- - - 42,900.- 10,900.- 

วันที่ 18-25 ก.ย. 62 62,900.- - - 42,900.- 10,900.- 

วันที่ 02-09 ต.ค. 62 63,900.- - - 43,900.- 12,900.- 

วันที่ 09-16 ต.ค. 62 63,900.- - - 43,900.- 12,900.- 

วันที่ 16-23 ต.ค. 62 63,900.- - - 43,900.- 12,900.- 

วันที่ 23-30 ต.ค. 62 63,900.- - - 43,900.- 12,900.- 

วันที่ 30 ต.ค. - 06 พ.ย. 62 62,900.- - - 42,900.- 12,900.- 

วันที่ 13-20 พ.ย. 62 62,900.- - - 42,900.- 12,900.- 

วันที่ 20-27 พ.ย. 62 61,900.- - - 42,900.- 12,900.- 

วันที่ 27 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 61,900.- - - 42,900.- 12,900.- 

วันที่ 04-11 ธ.ค. 62 64,900.- - - 44,900.- 12,900.- 

วันที่ 11-18 ธ.ค. 62 64,900.- - - 44,900.- 12,900.- 

วันที่ 18-25 ธ.ค. 62 64,900.- - - 44,900.- 12,900.- 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
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9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
7. คา่ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถ (30 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดนิทาง ส าหรับผู้ท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปี 

ตัง้แต่วันที่ 1 มถุินายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เด็กที่

มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร

ดังต่อไปนี ้

A. หากเดนิทางพร้อมกับบดิาและมารดา จะต้องมี 

• ส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้ 

B. หากเดนิทางกับบดิา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องมี 

• ส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้  
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• หนงัสือยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบดิา หรือ มารดาท่ีไม่ได้เดินทางมาด้วย และ
หนงัสือยินยอมต้องมีอายไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
     ในกรณีที่ ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ท่านเดียว จะต้องมี 

• ค าสัง่ศาลท่ีให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพร้อมกับ
เด็ก 
• ในกรณีท่ีบดิา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวติแล้ว ให้น าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บดิามารดา 

• ส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้  

• หนงัสือยินยอมให้เดินทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย และ 
• ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 
และ 
• ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ของบดิามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 

D. หากเดก็เดนิทางคนเดียว 

• ส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้ และ 

• จดหมายรับรองของผู้ ท่ีมารับเด็กท่ีประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ท่ีอยู่ และรายละเอียด
ข้อมลูเพ่ือการติดต่อ และ 
• ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ท่ีมารับเด็ก รวมถึง วีซา่ หรือ ใบอนญุาตอยู่
อาศยั (หากมีการขอตรวจสอบ) และท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ของบิดามารดา 
หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และบุคคลท่ีเด็กจะไปอยู่อาศยัด้วยในแอฟริกา เอกสารอย่าง
ใดอย่างหน่ึง 
• หนงัสือยินยอมให้เดินทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย หรือ 
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• เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกบั ค าสัง่ศาลท่ี
ให้สทิธิในการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาองักฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบบันัน้เป็นภาษาองักฤษ และต้องได้รับการรับรองจาก

ประเทศท่ีออกเอกสารฉบับนัน้ หากผู้ โดยสารเดินทางโดยท่ีไม่มีเอกสารเหล่านี ้อาจถูก

ปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้ 

ข้อก าหนดท่ีระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ โดยสารท่ีอยู่ในระหว่างการเปล่ียน

เคร่ือง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนัน้จ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรย่ืนหนงัสือ

รับรองฉบบัสมบรูณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซา่ในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทัง้

หนงัสือรับรองและวีซา่ติดตวัไว้ขณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 

• หากผู้ โดยสารท่ีอายุต ่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางได้โดยท่ียังไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี ้โดยสามารถเดินทางกลบัหลงัวนัท่ี 1 
มิถนุายน พ.ศ.2558 ได้ 
• ผู้ โดยสารท่ีอายุต ่ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพ่ือ
เปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบนินานาชาติ 
• ผู้โดยสารท่ีอายตุ ่ากวา่ 18ปี และถือวีซา่แอฟริกาใต้ ไม่จ าเป็นต้องแสดงเอกสารเหลา่นี ้
• ในกรณีท่ีบางประเทศได้มีการรับรองช่ือผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนงัสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านีส้ามารถใช้ยืนแสดงหลกัฐานแทนได้ (ตวัอย่างเช่น: หนงัสือเดินทาง
ของอนิเดียท่ีมีระบช่ืุอผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนีย่ื้นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้ 

 

 

 

 

 


