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Table Mountain | ลอ่งเรือชมฝงูแมวน ำ้  | ชมฝงูนกเพนกวิน | แหลมกู๊ดโฮป | 

เดินเลน่ย่ำนวิคตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์| ไร่ไวนก์รูทคอนสแตนเทีย | 
 
 
 

  

 

 

 

 

MAGIC OF CAPE TOWN 

6 DAYS 3 NIGHTS 

 เดินทาง ธันวาคม 62  

ราคาแนะน าเพียง  39,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ  

วนัที่ 2. แอดดิสอำบำบำ – เคปทำวน ์– ภูเขำโต๊ะ Table Mountain 

วนัที่ 3. ลอ่งเรอืชมแมวน ำ้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทำวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทำวน ์
วนัที่ 4.  หำด Muizenberg – ชมไรไ่วนก์รูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท  ์
วนัที่ 5. ย่ำนมลำย ู–สนำมบิน - แอดดิสอำบำบำ 
วนัที่ 6. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประต ู 10 เคำนเ์ตอร ์ U สำยกำรบินเอธิโอเปียแอร์

ไลน ์พบเจำ้หนำ้ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำน 

วันที ่2 แอดดสิอาบาบา – เคปทาวน ์– ภูเขาโต๊ะ Table Mountain 
01.50 น. ออกเดินทำงสูเ่มืองแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยสำยกำรบินเอธิโอเปียแอรไ์ลน ์ เท่ียวบินท่ี ET 609 

06.30 น. เดินทำงถงึ สนามบินแอดดิสอาบาบา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง   

08.15 น. ออกเดินทำงต่อสูเ่มืองเคปทำวน ์เที่ยวบินที่ ET 847 

13.45 น. เดินทำงถงึเมืองเคปทำวน ์ประเทศแอฟริกำใต้ (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้เมือง

และศลุกำกร เมืองเคปทำวนน์ัน้เป็นเมืองสวยติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่ำนไม่ควรพลำดในกำรไปเยือนครัง้หนึ่งใน

ชีวิต  ทัง้ในยคุใหม่ที่เมืองนีเ้คยไดร้บัเกียรติเป็นเจำ้ภำพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่ำนมำ แลว้ยังเป็นเมืองเก่ำแก่กว่ำ 

300 ปี อีกทัง้สภำพอำกำศที่ค่อนขำ้งบรสิทุธ์ิเกือบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมืองที่มีลกัษณะคลำ้ยอ่ำง มีลมพดัแรงจนพัดเอำมลพิษ

ต่ำงๆออกไปหมด  เนื่องด้วยลกัษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทำงตอนใต้สดุของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ย่ืนออกไประหว่ำง 

มหำสมทุรอินเดีย และมหำสมุทรแอตแลนติค ปัจจุบันนีม้ีควำมใหญ่เป็นอันดับสำมและเป็นเมืองหลวงฝ่ำยนิติบัญญัติของ

แอฟรกิำ นอกจำกเมืองพรทิอเรยี และบลมูฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงดำ้นกำรบรหิำรประเทศ และศนูยก์ลำงทำงฝ่ำยตลุำกำร  

 จำกนัน้น  ำท่ำนขึน้กระเชำ้หมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศำสู่ ภูเขำโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก

ทำงธรรมชำติ (New 7 Wonders of Nature) ที่ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องเมืองเคปทำวน ์เป็นภูเขำที่มีควำมสงูระดับ 3563 ฟุต มี

ลกัษณะยอดเขำตัดขวำงเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจำกกำรยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับกำรกัดกร่อนโดยลมฝน  

บนยอดเขำมีพรรณพืชนำนำชนิดและหลำยชนิดเป็นพืชถ่ินเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ขำ้งบนภูเขำนั้นมี

ธรรมชำติที่สวยงำมผสมผสำนกนัอย่ำงลงตวัผ่ำน ภูเขำ, หุบเขำ สำยน ำ้ และล  ำธำร น  ำท่ำนขึน้สู่จุดชมวิวบนยอดเขำ โดย

จำกจุดนีท้่ำนจะสำมำรถมองเห็นเมืองเคปทำวนโ์ดยรอบได้ทั้งหมด (ทั้งนีก้ำรนั่ งกระเชำ้ตอ้งขึน้กับสภำพอำกำศอีกดว้ย 

หำกมีกำรปิดท ำกำรทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยที่ไม่จ  ำเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ ทั้งนีเ้พื่อควำม

ปลอดภัยของผูร้ว่มเดินทำงเป็นส  ำคญั) 
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ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ท่ีพัก เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรอืเทียบเท่ำ  

วันที ่3 
ล่องเรือชมแมวน า้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวนิ –  
ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่าเรือฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน ้าจ ำนวนมำก ที่พำกันมำนอนอำบแดดรับควำม

อบอุ่นจำกแสงอำทิตยอ์ย่ำงมีควำมสขุกันตำมธรรมชำติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ำรกัๆ อิริยำบท
อนัน่ำมหศัจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ำรกัอีกชนิดที่หำดูไม่ไดใ้นบำ้นเรำ  จำกนั้นน  ำท่ำนชมอีกสตัวโ์ลกน่ำรกัเฉพำะถ่ินที่น่ำรกัน่ำ
เอ็นดไูม่แพก้นันั่นคือ เหลำ่นกเพนกวิน ที่มีถ่ินอำศยัตำมธรรมชำติอยู่บรเิวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) โดยผ่ำน
ถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึน้ชื่อว่ำเป็นถนนสำยที่สวยที่สดุในโลกสำยหนึ่ง ติดริมฝ่ังมหำสมุทร เมืองไซม่อนทำวนน์ี ้
เป็นเมืองที่มีบำ้นเรือนของเหล่ำมหำเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขำ หันหนำ้ออกสู่ทอ้งทะเลสีครำม เหล่ำบรรดำนก
เพนกวินสัญชำติแอฟริกันตัวน้อยพำกันเดินต้วมเตี้ยมอย่ำงมีควำมสขุกันอยู่บนหำดโบลเดอรอ์ันสงบเงียบนี ้ใหท้่ำนได้
ถ่ำยรูปและชมอิรยิำบทน่ำรกันีอ้ย่ำงสนุกสนำน 

 
 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง  
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บ่าย จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภำพอันงดงำม ณ บริเวณ Cape Point 
จุดส  ำคัญแห่งมหำสมุทรแอตแลนติกตอนใต ้ดว้ยควำมยำกของกำรเดินเรือ ผ่ำนเสน้ทำงนีไ้ปไดน้ั้นช่ำงยำกเย็น ท  ำให้มี
ต  ำนำนเรื่องเล่ำของเหล่ำกะลำสีนักเดินเรือ ที่กล่ำวขำนกันมำเป็นเวลำนำน ตั้งแต่อดีตทั้งกำรหำยสำบสญูไปอย่ำงไร้
รอ่งรอย ดว้ยกระแสคลื่นลมอนัโหดรำ้ย สภำพอำกำศอนัแปรปรวนเสมอ ท ำใหม้ีกำรกล่ำวถึงกำรกำ้วผ่ำนอำณำเขตนีไ้ปได้
ดว้ยควำมหวงัย่ิงนัน้ ช่ำงยำกเย็นไม่นอ้ยทีเดียว  อนัเป็นที่มำแห่งช่ือของแหลมแห่งนีท้ี่ตอ้งอำศัยควำมศรทัธำแห่งควำมหวัง
ย่ิงนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 
หาด Muizenberg – ชมไร่ไวนก์รูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด ์
อัลเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงไปยงัหาด Muizenberg เป็นชำยหำดที่ตัง้อยู่รอบนอกเมืองเคปทำวนท์ี่อยู่บนแหลมเพนนินซูลำตลอดชำยฝ่ัง

ของ False Bay โดยมีควำมยำวมำกกว่ำ 20 กิโลเมตร เป็นหำดที่อยุ่ติดทำงฝ่ังมหำสมุทรอินเดีย สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ

กิจกรรมโตค้ลื่น นอกจำกนีย้ังเป็นที่ตั้งของ yacht club และ canoe club และยังมีมุมสวยๆถ่ำยรูปมำกมำย โดยเฉพำะภำพ

กระท่อมสสีนัสดใสบนหำดก็เป็นเสน่หท์ี่ดงึดดูนอกท่องเที่ยวดว้ย จำกนั้นน  ำท่ำนสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวนข์ึน้ชื่อและเก่ำแก่ที่สดุ

ในแอฟรกิำใต ้กรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia) ที่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้่ำกำรเมืองชำวดัตซ ์จนกระทั่ง

ปัจจบุนัยงัคงด ำเนินกำรท ำไวน ์หรอืเหลำ้องุ่นอนัขึน้ชื่ออยู่ และเปิดบรกิำรใหค้นทั่วไปเขำ้ชมภำยในเก่ียวกับพิพิธภัณฑไ์วนซ์ึ่ง

จดั แสดงประวัติควำมเป็นมำของไวนย์อ้นหลงัไปถึง 500ปี ในช่วงคริสตวรรษที่ 18 -19 จำกควำมมั่งคั่งในอุตสำหกรรมกำร

ผลิตและจ ำหน่ำยไวนไ์ดก็้ท  ำใหม้ีกำรสรำ้งบำ้น และโรงบ่มในสไตลส์ถำปัตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงำม ที่เรียกว่ำ  เคป 

ดตัซ ์(Cape Dutch) มีลกัษณะเป็นแบบตวัอำคำรสขีำวมุง หลงัคำดว้ยหญ้ำ  ประดับตกแต่งดว้ยลวดลำยปูนป้ันบริเวณหนำ้

จั่วอนัเป็นเอกลกัษณท์ี่ยงัอยู่มำจนทกุวนันี ้ซึ่งท่ำนสำมำรถชมบรรยำกำศอนังดงำมและเลอืกซือ้ไวนข์ึน้ชื่อไดต้ำมอธัยำศยั 
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กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

บ่าย จำกนัน้เดินทำงเขำ้สูต่วัเมืองเคปทาวน ์(Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่ำนไม่ควรพลำดใน

กำรไปเยือนครัง้หนึ่งในชีวิต  ทัง้ในยคุใหม่ที่เมืองนีเ้คยไดร้บัเกียรติเป็นเจำ้ภำพแข่งขนัฟตุบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่ำนมำ แลว้

ยงัเป็นเมืองเก่ำแก่กว่ำ 300 ปี อีกทัง้สภำพอำกำศที่ค่อนขำ้งบรสิทุธ์ิเกือบตลอดทั้งปี ดว้ยเป็นเมืองที่มีลกัษณะคลำ้ยอ่ำง มี

ลมพดัแรงจนพดัเอำมลพิษต่ำงๆออกไปหมด  เนื่องดว้ยลกัษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทำงตอนใตส้ดุของประเทศ มีแหลมกู๊ด

โฮปที่ย่ืนออกไประหว่ำง มหำสมทุรอินเดีย และมหำสมุทรแอตแลนติค ปัจจุบันนีม้ีควำมใหญ่เป็นอันดับสำมและเป็นเมือง

หลวงฝ่ำยนิติบัญญัติของแอฟริกำ นอกจำกเมืองพริทอเรีย และบลมูฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงดำ้นกำรบริหำรประเทศ 

และศูนยก์ลำงทำงฝ่ำยตุลำกำร จำกนั้นน  ำท่ำนถ่ำยรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่ำว ย่านวิคตอเรีย แอนด ์อัลเฟรด วอ

เตอรฟ์ร้อนท ์(Victoria & Alfred Waterfront ) สถำนที่พกัผ่อนตำกอำกำศ ในบรรยำกำศก่อนค ่ำ อันงดงำมรอใหท้่ำนได้

สมัผสั ทัง้รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ โรงภำพยนต ์บรเิวณท่ำเรอืนัน้ อีกมมุมองที่ต่ำงและน่ำสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้ 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรอืเทียบเท่ำ  

วันที ่5 ย่านมลายู –สนามบิน - แอดดสิอาบาบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้น  ำท่ำนผ่ำนชม ย่านมลายู (Malay Quarter) เป็นย่ำนที่มีบำ้นเรือนสีสนัสดใสตัดกันไปมำมีชื่อว่ำ Bo-Kaap ซึ่งเป็น

ชมุชนชำวมลำยทูี่อพยพมำอยู่ในเมือง Cape Town ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ย่ำนแห่งนีต้ั้งอยู่บนพืน้ที่ลำดชันของเนินเขำ Signal 

ซึ่งอยู่เหนือเขตเมืองเก่ำขึน้ไป บรเิวณดงักลำ่วขึน้ชื่อเรื่องควำมรุ่มรวยทำงวัฒนธรรมของชำวมำเลยท์ี่ตั้งรกรำกมำชำ้นำน ไม่

ว่ำจะเป็น รฐัสภำ City Hall หรือมัสยิด Nurul ที่สรำ้งขึน้ตั้งแต่ปี 1844 หรือจะเป็นพิพิธภัณฑป์ระวัติศำสตรข์องชุมชนชำว

มลำยูซึ่งรวบรวมเรื่องรำวตั้งแต่ปี 1760 นอกจำกนีย้ังโดดเด่นจำกบำ้นเรือนสีฉูดฉำดตำมถนนหินซอกเล็กซอกนอ้ยซึ่งเป็น

เอกลกัษณส์  ำคญัของย่ำนนี ้ใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปตำมอธัยำศยั 
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 จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงสู ่สนำมบินของเมืองเคปทำวน ์

14.35 น. เดินทำงสูเ่มืองแอดดิสอาบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET 846 

22.00 น. เดินทำงถงึเมืองแอดดิสอาบาบา รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.55 น. ออกเดินทำงสูส่นำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ ET 608 

วันที ่6 กรุงเทพฯ 
13.15 น. เดินทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

********************************* 

ราคาแนะน าเพยีง  
MAGIC OF CAPE TOWN 6 DAYS 3 NIGHTS   

โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันท่ี 04-09 ธ.ค. 62 39,900.- - - 20,900.- 5,900 

วันท่ี 06-11 ธ.ค. 62 39,900.- - - 20,900.- 5,900 

วันท่ี 18-23 ธ.ค. 62 39,900.- - - 20,900.- 5,900 

วันที ่27 ธ.ค. 62 -01 ธม.ค. 63 45,900.- - - 26,900.- 7,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท  ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
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4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ่้ำยที่
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
1  ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภัยกำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 23 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ใบ,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
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4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (12 USD) 
6. ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (18 USD) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋ วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทัวรห์รือมัดจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำสว่นต่ำงในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนหรอืยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรตัและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดนิทาง ส าหรับผู้ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี 

ตัง้แตว่ันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เด็กที่

มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ทีเ่ดนิทางเขา้ หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้

A. หากเดนิทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะตอ้งมี 

 ส ำเนำสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมีกำรประทบัตรำรบัรองจำกกงสลุ
เท่ำนัน้ 

B. หากเดนิทางกับบิดา หรือ มารดา ทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งมี 

 ส ำเนำสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมีกำรประทบัตรำรบัรองจำกกงสลุ
เท่ำนัน้  

 หนงัสอืยินยอมที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบดิำ หรือ มำรดำที่ไม่ไดเ้ดินทำงมำดว้ย และ
หนงัสอืยินยอมตอ้งมีอำยไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทำง  
     ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ทา่นเดยีว จะตอ้งม ี

 ค ำสั่งศำลที่ใหส้ิทธิในกำรดูแลเด็กโดยสมบูรณแ์ก่บิดำหรือมำรดำที่เดินทำงพรอ้มกับ
เด็ก 
 ในกรณีที่บดิำ หรือ มำรดำท่ำนใดท่ำนหนึ่งเสยีชีวิตแลว้ ใหน้ ำใบมรณะบตัรมำแสดง 
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C. หากเดนิทางกับผู้ใหญ่ทีไ่ม่ใช่ บิดามารดา 

 ส ำเนำสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมีกำรประทบัตรำรบัรองจำกกงสลุ
เท่ำนัน้  

 หนงัสอืยินยอมใหเ้ดินทำงที่เป็นลำยลกัษณอ์ักษรจำกบิดำมำรดำ หรือผูป้กครองตำม
กฎหมำย และ 
 ส ำเนำเอกสำรบัตรประจ ำตัวประชำชน ของบิดำมำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฏหมำย 
และ 
 ที่อยู่และหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดข้องบดิำมำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฏหมำย 

D. หากเดก็เดนิทางคนเดยีว 

 ส ำเนำสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมีกำรประทบัตรำรบัรองจำกกงสลุ
เท่ำนัน้ และ 

 จดหมำยรับรองของผู้ที่มำรับเด็กที่ประเทศแอฟริกำใต ้ตอ้งมี ที่อยู่ และรำยละเอียด
ขอ้มลูเพื่อกำรติดต่อ และ 
 ส ำเนำเอกสำรบตัรประจ ำตัวประชำชนของผูท้ี่มำรับเด็ก รวมถึง วีซ่ำ หรือ ใบอนุญำต
อยู่อำศัย (หำกมีกำรขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ของบิดำ
มำรดำ  หรื อผู้ปกครองตำมกฏหมำย  และบุคคลที่ เ ด็ กจะ ไปอยู่ อ ำศัยด้วย ใน
แอฟริกำ เอกสารอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 หนังสือยินยอมใหเ้ดินทำงที่เป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกบิดำและมำรดำ หรือผูป้กครอง
ตำมกฎหมำย หรือ 
 เอกสำรแสดงควำมยินยอมของบิดำหรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่งพรอ้มกับ ค ำสั่งศำลที่
ใหส้ทิธิในกำรดแูลเด็กโดยสมบรูณ ์

โปรดทรำบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดำและมำรดำของเด็ก หำกเอกสำรไม่ใช่

ภำษำองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสำรฉบบันั้นเป็นภำษำอังกฤษ และตอ้งไดร้ับกำรรับรองจำก

ประเทศที่ออกเอกสำรฉบับนั้น หำกผู้โดยสำรเดินทำงโดยที่ไม่มีเอกสำรเหล่ ำนี ้อำจถูก

ปฏิเสธในกำรเดินทำงเขำ้ หรือเดินทำงออกจำกประเทศแอฟริกำใต ้
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ข้อก ำหนดที่ระบุข้ำงต้นอำจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรเปลี่ยน

เครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านน้ันจ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรยื่นหนังสือ

รบัรองฉบบัสมบรูณร์ะหว่ำงกระบวนกำรขอวีซ่ำในกำรเดินทำงผ่ำน และผูเ้ดินทำงควรพกทั้ง

หนงัสอืรบัรองและวีซ่ำติดตวัไวข้ณะเดินทำง 

ขอ้ยกเว้น : 

 หำกผูโ้ดยสำรที่อำยตุ ่ำกว่ำ 18ปี เดินทำงสู่แอฟริกำใตก้่อนวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ.2558 
สำมำรถเดินทำงได้โดยที่ยังไม่ต้องมีเอกสำรเหล่ำนี ้โดยสำมำรถเดินทำงกลบัหลงัวันที่ 1 
มิถนุำยน พ.ศ.2558 ได ้
 ผู้โดยสำรที่อำยุต ่ำกว่ำ 18ปี ไม่จ  ำเป็นต้องมีเอกสำรหำกเป็นกำรเดินทำงผ่ำนเพื่อ
เปลี่ยนเครื่องที่สนำมบนินำนำชำติ 
 ผูโ้ดยสำรที่อำยตุ ่ำกว่ำ 18ปี และถือวีซ่ำแอฟริกำใต ้ไม่จ  ำเป็นตอ้งแสดงเอกสำรเหลำ่นี ้
 ในกรณีที่บำงประเทศไดม้ีกำรรับรองชื่อผูป้กครองอย่ำงเป็นทำงกำรในหนังสือเดินทำง
ของเด็ก เอกสำรเหลำ่นีส้ำมำรถใชย้ืนแสดงหลกัฐำนแทนได ้(ตัวอย่ำงเช่น: หนังสือเดินทำง
ของอินเดียที่มีระบชุื่อผูป้กครองของเด็ก สำมำรถใชเ้อกสำรนีย้ื่นแทนเอกสำรใบแจง้เกิดได้ 

 

 

 

 

 


