
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 27 ก.ย. – 4 ต.ค. 69,900.-
ตลุาคม : 18 – 25, 25 ต.ค. – 1 พ.ย. 
พฤศจกิายน : 8 – 15 74,900.-
ธนัวาคม : 13 – 20 77,900.-
ธนัวาคม : 20 – 27 81,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที?ยง คํ?า โรงแรมที?พกั 

หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์ ✈ ✈ ✈

2
สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี                                               

– พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์– ตลาดเพชรพลอย – เมอืงซนัซติีE
✈ O O

THE PALACE OF THE 
LOST CITY

3 ทอ่งป่าซาฟารยีามรุง่อรณุ – อาณาจักรซนัซติีE    O O O
THE PALACE OF THE 
LOST CITY

4 สวนเสอื – หมูบ่า้นเลเซด ี – Nelson Mandala Square O O O
THE MASLOW HOTEL, 
MONDIOR EMPERORS 
AT EMPERORS PALACE  
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มหศัจรรย ์แอฟรกิาใต ้
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 



***คุม้ที?สดุพกัโรงแรมสดุหร ูTHE PALACE OF THE LOST CITY ถงึ 2 คนื ****   

***อาหารพเิศษ !!! กุง้มงักร และหอยเป๋าฮืPอ เมนขู ึPนชื?อ รวมท ัPงชมิเนืPอสตัวป่์านานาชนดิ ***      

ลดัฟ้าสูโ่จฮนัเนสเบริก์ เยอืนหมูบ่า้นเลเซด ี (Lesedi Cultural Village) หมูบ่า้นวฒันธรรมของชนเผา่พืEนเมอืงตา่งๆ 

ของชาวแอฟรกิาใต ้ ตื?นเตน้กบักจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารทีีQ พลีนัเนสเบริก์ (Pilanesburg) ทอ่งป่าซาฟารยีาม

รุง่อรณุ เดนิทางภายในประเทศดว้ยสายการบนิ Domestic สูเ่มอืงเคปทาวน ์ (Cape Town) เมอืงสวยตดิ

อนัดบั 1 ใน 5 ของโลก ขึEนกระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตวัเองขึEนสูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain เดนิเล่ นยา่น

วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ลอ่งเรอืไปชมแมวนํ Pา นกเพนกวนิ ชมทศันยีภาพอนังดงามทีQแหลมกูด๊

โฮป    (Cape of Good Hope) 

สาํหรบัผูท้ ี?มอีายตุํ?ากวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสีาํเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีาร

ประทบัตรารบัรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่น ัPน 

5
โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ –                                              

ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตนเทยี – Table Mountain –                                              

วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์

O O O
PREMIER CAPE TOWN 
HOTEL, SS CAPE SUN 
HOTEL 

6
ลอ่งเรอืชมแมวนํEา – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊

โฮป   
O O O

PREMIER CAPE TOWN 
HOTEL, SS CAPE SUN 
HOTEL

7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์ O ✈ ✈

8 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์ 

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีQคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที?ยวบนิที? SQ 981 

***คณะเดนิทางต ัPงแตว่นัที? 8 พ.ย. 60 ออกเดนิทางเวลา 21.10 น. และ

ถงึสงิคโปร ์เวลา 00.40 น.***

วนัที?สองของการเดนิทาง        สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี  

                                              – พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์– ตลาดเพชรพลอย – เมอืงซนัซติ ีP 

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพืQอรอเปลีQยนเครืQอง 

02.10 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที?ยวบนิที? SQ 478 
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06.55 น. ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟริกาใต ้ (South Africa) (เวลาทอ้ง

ถิQนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัQวโมง) นําทา่นสู ่“City of Jacaranda”        อนั

สะพรัQงไปทัQวเมอืงทุกปีในชว่งเดอืนตลุาคม เป็นสัญลักษณ์ประจําเมอืงอันโดด

เดน่ คอืดอกไมส้มี่วงสด คอืดอกแจ๊ กการนัดา (Jacaranda) ***ดอก       

แจก๊การนัดา จะบานทกุปลายเดอืนกนัยายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน

ของทกุปี*** โดยชืQอของเมอืงพรทิอเรีย (Pretoria) นามนีEคอืวรีบรุษุผูก้ลา้

เมืQอครั Eงอดตีกาลนามวา่ แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) ปัจจบุนัมี

ความสําคัญเมืองหลวงดา้นการบริหารของแอฟริกาใต ้ จึงมีสถานทีQสําคัญ

มากมาย นําท่านชมในบรเิวณเมอืง โดยเฉพาะจตัุรสักลางเมอืง Church 

Square ชมอนุสาวรยีข์องอดตีประธานธบิดขีองรัฐอสิระชาวบวัร ์ ชืQอพอล ครู

เกอร ์ ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนันัEนเป็นทีQตั Eงของศาลาวา่การเมอืง อนัมอีนุสาวรยี์

ของแอนดสี ์ พรีทอรีอัสผูก้่อตั Eงเมอืง และลูกชาย อกีทั EงสถานทีQสําคัญทาง

ราชการของเมอืงตา่งๆ เช่น ทําเนยีบประธานาธบิดแีละที?ทําการรฐับาล

วฒุสิภา ทีQมคีวามสวยงามและยิQงใหญอ่ลงัการจนถกูจัดอนัดบัเป็นสถาปัตยกรรม

อนังดงามตดิอนัดบัโลกอกีดว้ย  นอกจากสถาปัตยกรรมอนังดงามแลว้ อกีสถาน

ทีQแห่งความรูเ้พืQอเขา้ถงึชนพืEนเมืองผูก้ลา้ เขา้ชมพพิธิภณัฑว์ูรเ์ทรคเกอร ์

(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณส์ถานฉลองครบรอบ 100 

ปีสงครามกบัพืEนเมอืง อกีทั Eงวถิแีหง่ชาวบวัรช์นพืEนเมอืงผวิขาวกบัการอพยพ จาก

นัEนนําทา่นไปชอ๊ปป̂ิงยงัตลาดเพชรพลอย (Diamond Market) แอฟรกิาใต ้

เป็นเมอืงแหง่อสุาหกรรมอัญมณีและเครืQองประดับซึQงเป็นอตุสาหกรรมทีQไดม้กีาร

พัฒนาแลว้ เนืQองจากความพรอ้มทั Eงในดา้นแหล่งวัตถุดบิไม่ว่าจะเป็นเพชร 

ทองคํา แพลตตนัิQม เงนิ และหนิมคีา่ตา่งๆรวมถงึบคุลากรทีQมคีวามชาํนาญการ

ดา้นเทคนคิและการออกแบบ และแรงงานทีQมปีระสบการณ ์ตลอดจนการผลติทีQมี

ตั Eงแตส่นิคา้ทไีดรั้บการออกแบบพเิศษ ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย
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บา่ย จากนั Eนนําท่านเดนิทางต่อสู ่เขตวนอุทยานสตัว ์ป่ าขุนเขาพ ีลนั เนส

เบริก์(Pilanesburg) เพืQอจากนัEนนําทา่นสูท่ีQพักสดุหรูและพรอ้มดว้ยกจิกรรม

หลากหลาย เมอืงซนัซิ ตีP (Sun City)  เมอืงทีQถกูสรา้งตามจนิตนาการของ 

ชอล เคริช์เนอร ์  มหาเศรษฐนัีกลงทนุผูม้ัQงคัQง ใชง้บประมาณมหาศาล ทั Eงระยะ

เวลายาวนานในการสรา้งอยา่งปราณีตและสรา้งสรรคก์วา่ 18 ปี จากดนิแดนอนัไร ้

คา่ในอดตีแหง่แควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้ เป็น

อาณาจักรอนักวา้งใหญแ่ละพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานทีQพักผอ่นตากอากาศอนัสวย

หรแูละยิQงใหญอ่ลงัการรวมตวักนั รวมทั Eง เดอะพาเลซ (The Palace) ทีQสรา้ง

ขึEนในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีนผสมแอฟรกินั เขา้สูท่ี Qพัก

สุดหรูเพียบพรอ้มไปดว้ยสิQงอํานวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบริการระดับ

มาตรฐานโลก ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตทิีQทา่นไมส่ามารถสมัผัสไดจ้ากทีQใด

ในโลก อนัเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ทีQสดุของการทอ่งเทีQยวมายังแอฟรกิาใต ้ คอื 

ซาฟารลีอดจ ์บนผนืป่าอนัอุ ดมสมบรูณน์ีE ทา่นจะมโีอกาสไดถ้า่ยรปูและสมัผัส

สตัวป่์าแบบใกลช้ดิ กบั กจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารยีามพลบคํ?า ทีQพากนัออก

หากนิในยามคํQา อนัเป็นวฏัจักรชวีติอนัน่าพศิวง ทั Eงสตัวป่์านอ้ยใหญน่านาชนดิจะ

พากนัออกหากนิในชว่งเวลานัEน ***เพืQอความปลอดภยัของผูเ้ดิ นทางเป็นสําคญั 

ทางซาฟาร ี ขอสงวนสทิธิ\การเขา้รว่มกจิกรรมสอ่งสตัว ์ สําหรับผูเ้ดนิทางที่

มอีายตุํ?ากวา่ 12 ปี และสงวนสทิธิใ̀นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี***

คํ?า รับประทานอาหารคํQา ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําเขา้สูท่ ี?พกั โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทยีบเทา่

วนัที?สามของการเดนิทาง         ทอ่งป่าซาฟารยีามรุง่อรณุ – อาณาจกัรซนัซติ ีP    

รุง่อรณุ นําทา่นเดนิทางกอ่นฟ้าสาง เพื?อทอ่งป่าซาฟารยีามรุง่อรุณ ณ ผนืป่า       

พลีนัเนสเบริก์ อนัมเีนืPอที?กว่า 500 ตารางกโิลเมตร นําท่านสมัผสั

ธรรมชาตอินัมหศัจรรยโ์ดยออกชมสตัวป่์า โดยจะมนีายพรานซึ?งเป็นท ัPง

สารถแีละผูบ้รรยายนําเที?ยวชมสตัว ์

เชา้ นําทา่นกลบัเขา้สูท่ ี?พกั เดอะพาเลซ (The Palace) เพืQอใหท้า่นรับประทาน

อาหารเชา้ และ มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระสนุกสานกบักจิกรรมหลากหลาย และสิQง

อํานวยความสะดวกครบครันในอาณาจักรอนัยิQงใหญอ่ลงัการแหง่นีE 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร

บา่ย ใหท้า่นไดต้ามอทัธยาศยัอสิระไมว่า่จะเป็นสวนนํEาขนาดใหญ ่ซึQงมคีลืQนยกัษ์เทยีม

ใหท้า่นรูส้กึดัQงวา่ยอยูใ่นทอ้งทะเลจรงิๆ ณ Valley of Wave สมัผัสแรงสัQน

สะเทอืนดัQงแผน่ดนิไหวทีQมทีกุชัQวโมง บนสะพานแหง่กาลเวลา Bridge of time  

อกีทั Eงสนามกอลฟ์ทีQออกแบบโดยนักกอลฟ์ชืQอกอ้งโลก Gary Player Golf 

Course และ Sun city Golf Course นอกจากนัEนทา่นสามารถพักผ่อนไดก้ับ

หลากหลายกจิกรรมทีQทา่นสนใจ ทั Eงโรงภาพยนตร ์ คาสโิน  ทีQเปิดใหบ้รกิาร

ตลอด  24 ชัQวโมง สวนพฤกษศาสตรน์านาพันธุ ์ นํEาตก ลําธารดัQงธรรมชาตทิีQถกู

สรา้งขึEนอย่างแนบเนียน  สวยงามสรา้งบรรยากาศไดด้ัQงหลุดสู่โลกแห่ง

จนิตนาการ 

คํ?า รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารลอรจ์
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นําเขา้สูท่ ี?พกั โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY โดยปกตจิะพกั 2 คนื แตใ่นกรณี

ที?หอ้งพกัเต็ม ทาํใหไ้มส่ามารถพกั 2 คนืได ้ อาจไดพ้กัที? BAKUBUNG BUSH LODGE 

อทุยานแหง่ชาตพิลินัเนสเบริก์ (Pilanesberg National Park) 1 คนื แทน

วนัที?ส ี?ของการเดนิทาง          สวนเสอื – หมูบ่า้นเลเซด ี – Nelson Mandala Square 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูส่วนเสอื (The Lion Park)  เปลีQยนเป็นบรรยากาศการทอ่ง

เทีQยวเป็นแบบซาฟาร ี อันโดดเด่นของแอฟรกิา ชมสัตวป่์า เช่น เสอืขาว                         

มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอืQนอกีมากมายรอใหท้า่นไดไ้ปสมัผัสกนัอยา่งใกลช้ดิและ

เกบ็ภาพประทบัใจกนัไดเ้ต็มทีQ  ซึQงสตัวเ์หลา่นัEนอยูอ่าศยักนัในป่าตามแบบระบบ

นเิวศนอ์นัแตกตา่งกนั ของแตล่ะชนดิสตัวนั์Eนๆ ในแตล่ะโซนพืEนทีQอนัตา่งกนัออก

ไปเป็นการชมสตัวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอันน่ามหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาตลิว้นๆ อัน

หาชมไดย้ากยิQงทเีดยีว 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืEนเมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนืPอสตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเชน่ 

เนืPอกวาง มา้ลาย จระเข ้ควายป่า ฯลฯ

บา่ย จากนัEนนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัหมูบ่า้นเลเซด ี (Lesedi Cultural Village) 

หมูบ่า้นวัฒนธรรมแหง่นีEนําเสนอวถิชีวีติหลากหลายรูปแบบและประวัตคิวามเป็น

มาของชนเผ่าพืEนเมอืงตา่งๆ ของชาวแอฟรกิาใตไ้ดอ้ยา่งละเอยีดและน่าสนใจ 

ทั Eงรปูแบบบา้นเรอืนทีQอยูอ่าศยั  ศลิปะการแสดงตา่งๆ รอใหท้า่นไดศ้กึษาและ

เรยีนรูอ้ย่างน่าสนใจ หลังการชืQนชมวัฒนธรรมทอ้งถิQนทีQทําใหเ้ราเขา้ถงึชนพืEน

เมอืงในเวลาอนัรวดเร็วนีEแลว้ และใหท้า่นไดช้มโชวพ์ืEนเมอืง ของชาวเลเซด ีจาก

นัEนนําทา่นเดนิทางสู ่ Nelson Mandala Square แหลง่รวมอาหารพืEนเมอืง

ขนาดใหญ่นอกเมืองโจฮันเนสเบริ์ก ใหท้่านไดต้ืQนตากับรา้นอาหารพืEนเมือง

มากมาย รวมถงึรา้นคา้ และแหลง่แฮงคเ์อาทข์องคนทอ้งถิQน

คํ?า รับประทานอาหารคํQา ณ ภตัตาคารอาหารพืEนเมอืง

นําเขา้สูท่ ี?พกั โรงแรม THE MASLOW HOTEL, MONDIOR EMPERORS AT EMPERORS 

PALACE  หรอืเทยีบเทา่

วนัที?หา้ของการเดนิทาง         โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ –  

                                             ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตนเทยี – Table Mountain –  

                                             วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

…… น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพืQอเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูเ่มอืง

เคปทาวน์

…… น. ออกเดนิทาง โดยเที?ยวบนิที? BA……..
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นําท่านเดนิทางไปสัมผัสชวีติสัตวอ์ันป็นเอกลักษณ์อกีอย่างของเมอืง คอืนก

กระจอกเทศ ณ ฟารม์เลีPยงนกกระจอกเทศ ทีQมชี ืQอเสี ยงของเมอืง West 

Coast Ostrich Farm  เรยีนรู เ้รืQองราวอนัน่าสนใจยิQงของนกกระจอกเทศ ทีQมี

จดุเดน่คอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญแ่ตแ่ทนทีQจะใชปี้กบนิกลบัมคีวามชาํนาญในการ

ใชข้าวิQงไดอ้ย่างรวดเร็วทีQสุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์

เศรษฐกจิสําคญัของประเทศอกีดว้ย  

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืEนเมอืง 

เมนจูากเนืPอและไข ่ของนกกระจอกเทศ
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บา่ย จากนัEนนําทา่นสูไ่รอ่งุน่แหลง่ผลติไวนข์ึEนชืQอและเกา่แกท่ีQสดุในแอฟรกิาใต ้ กรทู

คอนสแตนเทยี (Groot Constantia) ทีQสรา้งขึEนตั Eงแต่ ปี ค.ศ. 1692 โดยผู ้

วา่การเมอืงชาวดตัซ ์ จนกระทัQงปัจจบุนัยงัคงดําเนนิการทําไวน ์ หรอืเหลา้องุน่อนั

ขึEนชืQออยู ่ และเปิดบรกิารใหค้นทัQวไปเขา้ชมภายในเกีQยวกบัพพิธิภณัฑไ์วนซ์ ึQงจัด 

แสดงประวัตคิวามเป็นมาของไวน์ยอ้นหลังไปถงึ 500ปี ในชว่งครสิตวรรษทีQ 

18-19 จากความมัQงคัQงในอตุสาหกรรมการผลติและจําหน่ายไวนไ์ดก้็ทําใหม้กีาร

สรา้งบา้น และโรงบม่ในสไตลส์ถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่และสวยงาม ทีQเรยีกวา่       

เคป ดตัซ ์(Cape Dutch) มลีกัษณะเป็นแบบตัวอาคารสขีาวมงุ หลังคาดว้ยหญา้  

ประดับตกแตง่ดว้ยลวดลายปนูปัEนบรเิวณหนา้จัQวอันเป็นเอกลักษณ์ทีQยังอยูม่าจน

ทกุวันนีE ซึQงทา่นสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลอืกซืEอไวนข์ึEนชืQอไดต้าม

อธัยาศยั จากนัEนนําทา่นสูส่ถานทีQทอ่งเทีQยวทีQน่าสนใจอกีจดุทีQไมค่วรพลาดประจํา

เมอืงนีE ดว้ยจุดเดน่ของเมอืงเคปทาวนน์ีEอยูท่ีQมภีเูขาลกูใหญท่ีQตั Eงอยูก่ลางเมอืง

ทําใหเ้ราสามารถมองเห็นภเูขารปูทรงตา่งๆไดโ้ดยรอบ  เชน่ ภเูขามลีกัษณะ

เสมอืนโตะ๊ทีQตั Eงอยูบ่นแผน่ดนิอยา่งไรอยา่งนัEน จงึทําใหภ้เูขาลกูนีEไดรั้บการตั EงชืQอ

วา่ Table Mountain มคีวามสงู 1,086 เมตร หรอื 3,563 ฟตุ โดยนําทา่นขึEน

กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตวัเองขึEนสูจ่ดุชมววิดา้นบน ใหท้า่นชมบรรยากาศจากมมุ

สงู (ทั EงนีEการนัQงกระเชา้ตอ้งขึEนกบัสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิ ดทําการทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ̀นการเปลีQยนแปลงรายการโดยทีQไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 

ทั EงนีEเพืQอความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคัญ) จากนัEนเดนิทางเขา้สูต่ัว

เมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อกีแหง่ทีQ

ทา่นไมค่วรพลาดในการไปเยอืนครั EงหนึQงในชวีติ  ทั Eงในยคุใหมท่ีQเมอืงนีEเคยไดรั้บ

เกยีรตเิป็นเจา้ภาพแขง่ขนัฟตุบอลโลกในปี 2010 ทีQผา่นมา แลว้ยงัเป็นเมอืงเกา่

แกก่วา่ 300 ปี อกีทั EงสภาพอากาศทีQคอ่นขา้งบรสิทุธิเ̀กอืบตลอดทั Eงปี ดว้ยเป็น

เมอืงทีQมลีกัษณะคลา้ยอา่ง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิตา่งๆออกไปหมด  เนืQอง

ดว้ยลกัษณะภมูปิระเทศทีQตั Eงอยูท่างตอนใตส้ดุของประเทศ มแีหลมกูด๊โฮปทีQยืQน

ออกไประหวา่ง มหาสมทุรอนิเดยี และมหาสมทุรแอตแลนตคิ ปัจจบุนันีEมคีวาม

ใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมอืงหลวงฝ่ายนิตบิัญญัตขิองแอฟรกิา นอกจาก

เมอืงพรทิอเรยี และบลมูฟอนเทน ซึQงเป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และ

ศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนัEนนําทา่นถา่ยรปูและพักผอ่นบรเิวณรมิอา่ว ยา่น

วคิตอเรยี แอนด ์ อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ (Victoria & Alfred 

Waterfront ) สถานทีQพักผ่ อนตากอากาศ ในบรรยากาศกอ่นคํQา อนังดงามรอ

ใหท้า่นไดส้มัผัส ทั Eงรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณทา่เรอืนัEน อกีมมุมอง

ทีQตา่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินีE

คํ?า รับประทานอาหารคํQา ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

พเิศษ กุง้มงักรและหอยเป๋าฮืPอ เมนขู ึPนชื?อของเมอืง

นําเขา้สูท่ ี?พกั โรงแรม PREMIER CAPE TOWN HOTEL, SS CAPE SUN HOTEL หรอืเทยีบ

เทา่

วนัที?หกของการเดนิทาง       ลอ่งเรอืชมแมวนํ Pา – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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(ขอสงวนสทิธิ\การยา้ยเมอืงที?เขา้พกั เชน่ กรณีที?เมอืงน ัPนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกั

เมอืงที?ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี?ยนตามความเหมาะสม)  

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืฮทูเบย ์(Hout Bay) เพืQอลอ่งเรอืไปชมแมวนํ Pาจํานวน

มาก ทีQพากนัมานอนอาบแดดรับความอบอุน่จากแสงอาทติยอ์ยา่งมคีวามสขุกนั

ตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเกาะซลี (Seal Island) ซึQงเป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิา

บทอนัน่ามหศัจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีQหาดไูมไ่ดใ้นบา้นเรา  จากนัEนนํา

ท่านชมอกีสัตวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิQนทีQน่ารักน่าเอ็นดูไม่แพก้ันนัQนคอื เหล่านก

เพนกวนิ ทีQมถี ิQนอาศัยตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเมอืงไซม่ อนทาวน ์ (Simon 

Town) ทีQมบี า้นเรอืนของเหลา่มหาเศรษฐทีีQตั EงลดหลัQนกนัอยูบ่นเชงิเขา หนัหนา้

ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหลา่บรรดานกเพนกวนิสัญชาตแิอฟรกิันตัวนอ้ยพากัน

เดนิตว้มเตีEยมอยา่งมคีวามสขุกันอยูบ่นหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนีE ใหท้า่นได ้

ถา่ยรปูและชมอริยิาบทน่ารักนีEอยา่งสนุกสนาน

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืEนเมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ย เมนกูุง้มงักร ทา่นละ 1 ตวั

บา่ย จากนัEนนําท่านเดนิทางสูแ่หลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) ชม

ทัศนียภาพอันงดงาม ณ บรเิวณ Cape Point จุดสําคัญแห่งมหาสมทุร

แอตแลนตกิตอนใต ้ ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผา่นเสน้ทางนีEไปไดนั้Eนชา่ง

ยากเย็น ทําใหม้ตํีานานเรืQองเลา่ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรอื ทีQกลา่วขานกนัมา

เป็นเวลานาน ตั Eงแตอ่ดตีทั Eงการหายสาบสญูไปอยา่งไรร้อ่งรอย ดว้ยกระแสคลืQน

ลมอนัโหดรา้ย สภาพอากาศอนัแปรปรวนเสมอ ทําใหม้กีารกลา่วถงึการกา้วผา่น

อาณาเขตนีEไปไดด้ว้ยความหวงัยิQงนัEน ชา่งยากเย็นไมน่อ้ยทเีดยีว  อนัเป็นทีQมา

แหง่ชืQอของแหลมแหง่นีEทีQตอ้งอาศยัความศรัทธาแหง่ความหวงัยิQงนัQนเอง 

คํ?า รับประทานอาหารคํQา ณ ภตัตาคารอาหารตะวนัตก (SET MENU)

นําเขา้สูท่ ี?พกั โรงแรม PREMIER CAPE TOWN HOTEL, SS CAPE SUN HOTEL หรอืเทยีบ

เทา่

วนัที?เจ็ดของการเดนิทาง             เคปทาวน ์– สงิคโปร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที?ยวบนิที? SQ 479

วนัที?แปดของการเดนิทาง              สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพืQอรอเปลีQยนเครืQอง

07.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีQยวบนิทีQ SQ 970 

***คณะเดนิทางต ัPงแตว่นัที? 8 พ.ย. 60 ออกเดนิทางเวลา 07.15 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 08.40 น.***

08.35 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้
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โปรแกรม :  มหศัจรรย ์แอฟรกิาใต ้

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

กาํหนดการเดนิทาง   
กนัยายน : 27 ก.ย.-4 ต.ค.  

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการทีQจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีQทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีQยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีQกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั EงในกรณีทีQทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีEาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึQง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีQยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีQยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีQยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีQคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื?อทา่นทาํการซืPอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื?อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที?ลกูคา้ตอ้งออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัPง มฉิะน ัPนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัPง

ส ิPน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี?ยนแปลงได ้ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที?ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) -

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 12,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
69,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั]วเครื?องบนิ SQ ลดทา่นละ 20,000.-

ช ัPนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัPน)
80,000.-
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กาํหนดการเดนิทาง  
ตลุาคม : 18-25, 25 ต.ค.-1พ.ย. 
พฤศจกิายน : 8 – 15 

กาํหนดการเดนิทาง  
ธนัวาคม : 13 – 20 

กาํหนดการเดนิทาง  
ธนัวาคม : 20 – 27  

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 74,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) -

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 12,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 74,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
74,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั]วเครื?องบนิ SQ ลดทา่นละ 25,000.-

ช ัPนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัPน)
80,000.-

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 77,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) -

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 12,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 77,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
77,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั]วเครื?องบนิ SQ ลดทา่นละ 20,000.-

ช ัPนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัPน)
80,000.-
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1. คา่ตัcวเครืQองบนิไป - กลบั ชั Eนประหยดั ( Economy Class) ทีQระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืQอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้มาตรฐาน นําเทีQยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีQระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ พักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในแอฟรกิาใต ้ไมอ่นุญาตใิหผู้ใ้หญเ่ขา้

พัก ในหอ้งพักแบบ 3 เตยีง) 

5. คา่ยกกระเป๋าในโรงแรมทีQพัก สมัภาระใบใหญ ่ทา่นละ 1 ใบ นํEาหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม  ไมร่วมกระเป๋าถอืใบเล็กซึQง

ทา่นตอ้งดแูลดว้ยตวัเองนํEาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม (สําหรับสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใบ

ใหญไ่ดนํ้Eาหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และสามารถถอืสมัภาระขึEนเครืQองไดนํ้Eาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม สําหรับสายการ

บนิภายในประเทศ อนุญาตใิหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครืQองไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัEน และ

นําสมัภาระถอืขึEนเครืQองนํEาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  การเรยีกคา่นํEาหนักเพิQมเป็นสทิธขิองสายการบนิทีQทา่นไมอ่าจ

ปฏเิสธได ้  

6. คา่อาหารตามทีQระบใุนรายการ พรอ้มเมนูพเิศษทีQระบตุามรายการขา้งตน้ 

7. คา่นําเขา้ชมสถานทีQทอ่งเทีQยวตามรายการทีQระบ ุและคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทางโดยหวัหนา้ทวัรม์อื

อาชพีตลอดกาลเดนิทาง 1 ทา่น 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื?อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที?) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืQอนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืPอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื?องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ?ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีPยประกนัเร ิ?มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีPยประกนัเร ิ?มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที?มอีายตุ ัPงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 81,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) -

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 12,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 81,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
81,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั]วเครื?องบนิ SQ ลดทา่นละ 20,000.-

ช ัPนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัPน)
80,000.-

        อตัราคา่บรกิารนีPรวม

อตัรานีPไมร่วม
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2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืQองดืQมทีQสัQงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํEาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิEน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีQสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Pามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที?สายการบนิมกีารปรบัขึPนราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 USD หรอืประมาณ 

800 บาท) 

5. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ?น และ Ranger (ทา่นละ 28 USD) 

6. คา่ภาษมีลูคา่เพิ?ม 7%  

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที?น ั?งจะยนืยนัเมื?อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัPน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีQเดนิทาง ทีQมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่

สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หากทา่นที?ตอ้งการออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีQกอ่น

ออกบตัรโดยสารทกุครั Eง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีQ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีQ

เกดิขึEน 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัQงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีQยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัQวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนืQองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Eงหมด 

เง ื?อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึPนจรงิเหต 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีQนัQงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัcวเครืQองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัcวเครืQองบนิ ซึQงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัcวเครืQองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีQเกดิขึEนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัQงทีQ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีQจะนัQงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีQสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีQมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืQนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีQเครืQองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํEาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีQมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีQนัQง Long leg ขึEนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีQเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีQเชค็อนิเทา่นัEน 

เง ื?อนไขการจอง

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องต ั]วเครื?องบนิและที?น ั?งบนเครื?องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึEนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Eงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Eงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัPงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที?บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึPนไป) เนืQองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืQนทีQเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีQเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึQงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืQอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั EงนีEท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีQไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัcว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีQสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืQองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีQ ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัPงหมด 

1. เนื?องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี?ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Pนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ?งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื?องจากโรงแรม

น ัPนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ?มเตมิในกรณีที?อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. กรณีทีQมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึEนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลีQยนหรอืยา้ยเมอืงเพืQอใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง สาํหรบัผูท้ ี?มอีายตุํ?ากวา่ 18 ปี 

ต ัPงแตว่นัที? 1 มถินุายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้าํหนดใหเ้ด็กที?มอีายตุํ?ากวา่ 
18 ปี ที?เดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนีP 

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี
• สําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใต ้
เทา่นัEน 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึ?ง จะตอ้งม ี
• สําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใต ้
เทา่นัEน  

• หนังสอืยนิยอมทีQเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิา หรอื มารดาทีQไมไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และหนังสอืยนิยอม
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวนัเดนิทาง  

     ในกรณีที?ผูท้ ี?มอีายตุํ?ากวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดแูลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่นเดยีว จะตอ้ง
ม ี

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั
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• คําสัQงศาลทีQใหส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณแ์กบ่ดิาหรอืมารดาทีQเดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
• ในกรณีทีQบดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึQงเสยีชวีติแลว้ ใหนํ้าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ี?ไมใ่ช ่บดิามารดา 
• สําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใต ้
เทา่นัEน  

• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีQเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย และ 
• สําเนาเอกสารบตัรประจําตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 
• ทีQอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ีQตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 
• สําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใต ้
เทา่นัEน และ 

• จดหมายรับรองของผูท้ีQมารับเด็กทีQประเทศแอฟรกิาใต ้ ตอ้งม ี ทีQอยู ่ และรายละเอยีดขอ้มลูเพืQอการ
ตดิตอ่ และ 

• สําเนาเอกสารบตัรประจําตวัประชาชนของผูท้ีQมารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยูอ่าศยั (หากมี
การขอตรวจสอบ) และทีQอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ีQตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 
และบคุคลทีQเด็กจะไปอยูอ่าศยัดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใดอยา่งหนึ?ง 

• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีQเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย หรอื 
• เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึQงพรอ้มกบั คําสัQงศาลทีQใหส้ทิธใินการ
ดแูลเด็กโดยสมบรูณ ์

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมขีอ้มลูของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไมใ่ชภ่าษาองักฤษ จะตอ้ง
แปลเอกสารฉบับนัEนเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดรั้บการรับรองจากประเทศทีQออกเอกสารฉบับนัEน หากผู ้
โดยสารเดนิทางโดยทีQไมม่เีอกสารเหลา่นีE อาจถกูปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศ
แอฟรกิาใต ้

ขอ้กําหนดทีQระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารทีQอยู่ในระหว่างการเปลีQยนเครืQอง เวน้แตผู่ ้
โดยสารท่านน ัPนจาํเป็นตอ้งมวีซี่าในการเดนิทางผ่านควรยืQนหนังส ือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่าง
กระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผา่น และผูเ้ดนิทางควรพกทั Eงหนังสอืรับรองและวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 
• หากผูโ้ดยสารทีQอายตํุQากวา่ 18ปี เดนิทางสูแ่อฟรกิาใตก้อ่นวนัทีQ 1 มถินุายน พ.ศ.2558 สามารถเดนิ
ทางไดโ้ดยทีQยงัไมต่อ้งมเีอกสารเหลา่นีE โดยสามารถเดนิทางกลบัหลงัวนัทีQ 1 มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้

• ผูโ้ดยสารทีQอายตํุQากวา่ 18ปี ไมจํ่าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผา่นเพืQอเปลีQยนเครืQองทีQสนาม
บนินานาชาต ิ

• ผูโ้ดยสารทีQอายตํุQากวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี ้
• ในกรณีทีQบางประเทศไดม้กีารรับรองชืQอผูป้กครองอยา่งเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของเด็ก เอกสาร
เหล่านีEสามารถใชย้นืแสดงหลักฐานแทนได ้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสอืเดนิทางของอนิเดยีทีQมรีะบุชืQอผู ้
ปกครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีEยืQนแทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้
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