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NT033
ทวัรแ์อฟรกิาใต ้เคปทาวน ์โจฮันเนสเบริก์ 8 วัน 5 คนื (SQ)
ทัวรแ์อฟรกิาใต ้, 8 วัน 5 คนื ,

THE PALACE OF THE LOST CITY  , PEERMONT METCOURT  , STAY EASY CITY BOWL

ลดัฟ้าสูโ่จฮนัเนสเบริก์ เยอืนหมูบ่า้นเลเซด ี(Lesedi Cultural Village) 
ตนืเตน้กบักจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารที ีพลีนัเนสเบริก์ (Pilanesburg) ทอ่งป่าซาฟารยีามรุง่อรุณ 

สูเ่มอืงเคปทาวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก 
ขนึกระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตวัเองขนึสูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain 

เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ลอ่งเรอืไปชมแมวน้าํ นกเพนกวนิ 

ชมทศันยีภาพอนังดงามทแีหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope)

สําหรับผูท้มีอีายตุ่ํากวา่ 18 ปี 

ตอ้งมสํีาเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สงิคโปร์

18.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์
พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

21.10 น.
ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทยีวบนิท ีSQ981

วนัท ี2
สงิคโปร ์- โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี - Union Building - เมอืงซนัซติ ี- Game Drive

00.25 น.
ถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพอืรอเปลยีนเครือง
***คณะออกเดนิทางตงัแตว่นัท ี30 ต.ค. 62 เดนิทางถงึเวลา 00.40 น. ***

01.30 น.
ออกเดนิทางตอ่ โดย สายการบนิสงิคโปร ์เทยีวบนิท ีSQ478 

06.10 น.
ถงึ สนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง)

จากนันนําทา่นเดนิทางสูจ่ากนันนําทา่นสู ่“City of Jacaranda” อันสะพรังไปทัวเมอืงทกุปีในชว่งเดอืนตลุาคม
เป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงอันโดดเดน่ คอืดอกไมส้มี่วงสด คอืดอกแจ๊กการันดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊กการันดา
จะบานทกุปลายเดอืนกันยายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี*** โดยชอืของเมอืงคอื เมอืงพรทิอเรยี (Pretoria)
นามนีคอืวรีบรุุษผูก้ลา้เมอืครังอดตีกาลนามวา่ แอนดสี ์พรีทอรีอัส (Andries Pretorius)
ปัจจบัุนมคีวามสําคัญเมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมสีถานทสํีาคัญมากมาย

ชมภายนอก พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพนืเมอืง
อกีทังวถิแีหง่ชาวบัวรช์นพนืเมอืงผวิขาวกับการอพยพ

จากนันนําทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกับบรเิวณ Union Building ซงึบรเิวณนีเป็นสถานทตัีงของทําเนียบประธานาธปิดขีองแอฟรกิาใต ้
ซงึมเีหตกุารณ์สําคัญตา่งๆของประวัตศิาสตรเ์กดิขนึทนีี ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายรูปคูก่ับรูปปัน อดตีประธานาธปิดเีนลสนั แมนเดลา (Nelson
Mandala) ทยีืนตระหงา่นอยู่เหนือสวน แมนเดลาเขา้รับตําแหน่งทนีีเมอืปี 1994
เป็นประธานาธบิดทีไีดรั้บเลอืกตามระบอบประชาธปิไตยคนแรกของแอฟรกิาใต ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เขตวนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพลีนัเนสเบริก์(Pilanesburg)
เพอืจากนันนําทา่นสูท่พัีกสดุหรูและพรอ้มดว้ยกจิกรรมหลากหลาย เมอืงซนัซติ ี(Sun City) เมอืงทถีูกสรา้งตามจนิตนาการของ ชอล
เคริช์เนอร ์มหาเศรษฐนัีกลงทนุผูมั้งคัง ใชง้บประมาณมหาศาล ทังระยะเวลายาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและสรา้งสรรคก์วา่ 18 ปี
จากดนิแดนอันไรค้า่ในอดตีแหง่แควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้
เป็นอาณาจักรอันกวา้งใหญ่และพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานทพัีกผอ่นตากอากาศอันสวยหรูและยงิใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทัง เดอะพาเลซ (The
Palace) ทสีรา้งขนึในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน 

เขา้สูท่พัีกสดุหรูเพยีบพรอ้มไปดว้ยสงิอํานวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับมาตรฐานโลก
ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตทิทีา่นไม่สามารถสมัผัสไดจ้ากทใีดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ทสีดุของการทอ่งเทยีวมายังแอฟรกิาใต ้คอื
ซาฟารลีอดจ ์บนผนืป่าอันอุดมสมบรูณ์นี ทา่นจะมโีอกาสไดถ้่ายรูปและสมัผัสสตัวป่์าแบบใกลช้ดิกับ กจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารยีามพลบค่าํ
ทพีากันออกหากนิในยามค่าํ อันเป็นวัฏจักรชวีติอันน่าพศิวง ทังสตัวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนดิจะพากันออกหากนิในชว่งเวลานัน
***เพอืความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสทิธกิารเขา้ร่วมกจิกรรมสอ่งสตัว ์สําหรับผูเ้ดนิทางทมีอีายุต่าํกวา่ 12 ปี
และสงวนสทิธใินการไม่คนืคา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี***



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
สวนเสอื - โจฮนัเนสเบริก์ - หา้ง Mall of Africa - ชอ้ปปิง - ลมิรสบารบ์คีวิเนอืสตัว์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนเสอื (The Lion Park) เปลยีนเป็นบรรยากาศการทอ่งเทยีวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเดน่ของแอฟรกิา ชมสตัวป่์า เชน่
เสอืขาว มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอนือกีมากมายรอใหท้า่นไดไ้ปสมัผัสกันอย่างใกลช้ดิและเก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มที
ซงึสตัวเ์หลา่นันอยู่อาศัยกันในป่าตามแบบระบบนเิวศนอั์นแตกตา่งกันของแตล่ะชนดิสตัวนั์น  ๆในแตล่ะโซนพนืทอัีนตา่งกันออกไป
เป็นการชมสตัวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอันน่ามหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาตลิว้น  ๆอันหาชมไดย้ากยงิทเีดยีว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง หา้ง Mall of Africa ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ตดิอันดับของประเทศแอฟรกิา มสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกซอื
ทังสนิคา้แบรด์เนม สนิคา้พนืเมอืงและรา้นอาหารมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนือสตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกิัน อาท ิเชน่ เนือกวาง มา้ลาย
จระเข ้ควายป่า ฯลฯ

ทพีกั
PEERMONT METCOURT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
โจฮนัเนสเบริก์ - เคปทาวน ์- Table Mountain

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สู ่เมอืงเคปทาวน ์(Cape Town)

..... น.
ออกเดนิทาง โดยเทยีวบนิท ีBA……..

..... น.
เดนิทางถงึ เมอืงเคปทาวน ์(Cape Town)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นขนึกระเชา้หมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศา สู ่ภเูขาโตะ๊ หรือ Table Mountain 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7
Wonders of Nature) ทตัีงอยู่ทางทศิใตข้องเมอืงเคปทาวน ์เป็นภเูขาทมีคีวามสงูระดับ 3563 ฟตุ มลัีกษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดเูหมอืนโตะ๊
โดยเกดิจากการยกตัวของเปลอืกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน
บนยอดเขามพีรรณพชืนานาชนดิและหลายชนดิเป็นพชืถนิเดยีวทไีม่มใีนทใีดในโลก (Endemic Species)
ขา้งบนภเูขานันมธีรรมชาตทิสีวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผา่น ภเูขา, หบุเขา สายน ้าํ และลําธาร 

นําทา่นขนึสู ่จดุชมววิบนยอดเขา โดยจากจดุนีทา่นจะสามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวนโ์ดยรอบไดทั้งหมด
(ทังนีการนังกระเชา้ตอ้งขนึกับสภาพอากาศอกีดว้ย
หากมกีารปิดทําการทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยทไีม่จําเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้



ทังนีเพอืความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคัญ) 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

ทพีกั
STAY EASY CITY BOWL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ลอ่งเรอืชมแมวน้าํ - กรูทคอนสแตนเทยี - วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืฮทูเบย ์(Hout Bay) เพอืลอ่งเรือไป ชมแมวน้าํ จํานวนมาก
ทพีากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมคีวามสขุกันตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณ เกาะซลี (Seal Island) ซงึเป็นวถิชีวีติน่ารักๆ
อริยิาบทอันน่ามหัศจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทหีาดไูม่ไดใ้นบา้นเรา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นสูไ่ร่องุน่แหลง่ผลติไวนข์นึชอืและเกา่แกท่สีดุในแอฟรกิาใต ้กรูทคอนสแตนเทยี (Groot Constantia) ทสีรา้งขนึตังแตปี่ ค.ศ.
1692 โดยผูว้า่การเมอืงชาวดัตซ ์จนกระทังปัจจบัุนยังคงดําเนนิการทําไวน ์หรือเหลา้องุน่อันขนึชอือยู่
และเปิดบรกิารใหค้นทัวไปเขา้ชมภายในเกยีวกับพพิธิภัณฑไ์วนซ์งึจัด แสดงประวัตคิวามเป็นมาของไวนย์อ้นหลังไปถงึ 500ปี ในชว่งครสิตวรรษที
18-19 จากความมังคังในอุตสาหกรรมการผลติและจําหน่ายไวนไ์ดก็้ทําใหม้กีารสรา้งบา้น
และโรงบม่ในสไตลส์ถาปัตยกรรมอันโดดเดน่และสวยงาม ทเีรียกวา่ เคป ดัตซ ์(Cape Dutch) มลัีกษณะเป็นแบบตัวอาคารสขีาวมุง
หลังคาดว้ยหญา้ ประดับตกแตง่ดว้ยลวดลายปนูปันบรเิวณหนา้จัวอันเป็นเอกลักษณ์ทยัีงอยู่มาจนทกุวันนี
ซงึทา่นสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลอืกซอืไวนข์นึชอืไดต้ามอัธยาศัย

จากนันเดนิทางเขา้สูตั่ว เมอืงเคปทาวน ์(Cape Town)  เมอืงสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
อกีแหง่ททีา่นไม่ควรพลาดในการไปเยือนครังหนงึในชวีติ ทังในยุคใหม่ทเีมอืงนีเคยไดรั้บเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแขง่ขันฟตุบอลโลกในปี 2010
ทผีา่นมา แลว้ยังเป็นเมอืงเกา่แกก่วา่ 300 ปี อกีทังสภาพอากาศทคีอ่นขา้งบรสิทุธเิกอืบตลอดทังปี ดว้ยเป็นเมอืงทมีลัีกษณะคลา้ยอ่าง
มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิตา่งๆออกไปหมด เนืองดว้ยลักษณะภมูปิระเทศทตัีงอยู่ทางตอนใตส้ดุของประเทศ
มแีหลมกู๊ดโฮปทยีืนออกไประหวา่ง มหาสมุทรอนิเดยี และมหาสมุทรแอตแลนตคิ
ปัจจบัุนนีมคีวามใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมอืงหลวงฝ่ายนติบัิญญัตขิองแอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรีย และบลมูฟอนเทน
ซงึเป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปและพักผอ่นบรเิวณรมิอ่าว ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victoria & Alfred Waterfront)
สถานทพัีกผอ่นตากอากาศ ในบรรยากาศกอ่นค่าํ อันงดงามรอใหท้า่นไดส้มัผัส ทังรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณทา่เรือนัน
อกีมุมมองทตีา่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
STAY EASY CITY BOWL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
หาด Muizenberg - ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวนิ - ไซมอนทาวน ์- แหลมกูด๊โฮป - เคปทาวน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางไปยัง หาด Muizenberg เป็นชายหาดทตัีงอยู่รอบนอกเมอืงเคปทาวนท์อียู่บนแหลมเพนนนิซลูาตลอดชายฝังของ False Bay
โดยมคีวามยาวมากกวา่ 20 กโิลเมตร เป็นหาดทอียุ่ตดิทางฝังมหาสมุทรอนิเดยี สงิทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวคอืกจิกรรมโตค้ลนื
นอกจากนียังเป็นทตัีงของ yacht club และ canoe club และยังมมีุมสวยๆถ่ายรูปมากมาย



โดยเฉพาะภาพกระทอ่มสสีนัสดใสบนหาดก็เป็นเสน่หท์ดีงึดดูนอกทอ่งเทยีวดว้ย

จากนันนําทา่นชมอกีสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถนิทน่ีารักน่าเอ็นดไูม่แพก้ันนันคอื เหลา่นกเพนกวนิ ทมีถีนิอาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณ
เมอืงไซมอ่นทาวน ์(Simon Town)  โดยผา่น ถนน Chapman’s Peak
ถนนทขีนึชอืวา่เป็นถนนสายทสีวยทสีดุในโลกสายหนงึตดิรมิฝังมหาสมุทร
เมอืงไซม่อนทาวนนี์เป็นเมอืงทมีบีา้นเรือนของเหลา่มหาเศรษฐทีตัีงลดหลันกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม
เหลา่บรรดานกเพนกวนิสญัชาตแิอฟรกิันตัวนอ้ยพากันเดนิตว้มเตยีมอย่างมคีวามสขุกันอยู่บนหาดโบลเดอรอั์นสงบเงยีบนี
ใหท้า่นไดถ้่ายรูปและชมอริยิาบทน่ารักนีอย่างสนุกสนาน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บรเิวณ Cape Point
จดุสําคัญแหง่มหาสมุทรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรือ ผา่นเสน้ทางนีไปไดนั้นชา่งยากเย็น
ทําใหม้ตํีานานเรืองเลา่ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรือ ทกีลา่วขานกันมาเป็นเวลานาน ตังแตอ่ดตีทังการหายสาบสญูไปอย่างไรร้่องรอย
ดว้ยกระแสคลนืลมอันโหดรา้ย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทําใหม้กีารกลา่วถงึการกา้วผา่นอาณาเขตนีไปไดด้ว้ยความหวังยงินัน
ชา่งยากเย็นไม่นอ้ยทเีดยีว อันเป็นทมีาแหง่ชอืของแหลมแหง่นีทตีอ้งอาศัยความศรัทธาแหง่ความหวังยงินันเอง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

ทพีกั
STAY EASY CITY BOWL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เคปทาวน ์- สงิคโปร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

07.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน์

10.40 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSQ479

วนัท ี8
สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ

06.10 น.
ถงึ สนามบนิสงิคโปร ์เพอืรอเปลยีนเครือง

09.35 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดย สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีSQ972
***คณะออกเดนิทางตงัแตว่นัท ี23 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 09.45 น.***

11.05 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ
***คณะออกเดนิทางตงัแตว่นัท ี23 ต.ค. 62 เดนิทางถงึเวลา 11.10 น.***

อตัราคา่บรกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 16:59 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 23
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24USD)

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ (30 USD)



ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง สําหรับผูท้มีอีายตุ่าํกวา่ 18 ปี
ตงัแตว่ันท  ี1 มถินุายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้าํหนดใหเ้ดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 18 ปี ทเีดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้
จะตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี
• สาํเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน



B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งมี
• สาํเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน

• หนังสอืยนิยอมทเีป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิา หรอื มารดาทไีมไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และหนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง

ในกรณทีผีูท้มีอีายตุ่าํกวา่ 18 ปีและอยูใ่นการดแูลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่นเดยีวจะตอ้งม ี
• คาํสงัศาลทใีหส้ทิธใินการดแูลเดก็โดยสมบูรณแ์กบ่ดิาหรอืมารดาทเีดนิทางพรอ้มกบัเดก็

• ในกรณทีบีดิา หรอื มารดาท่านใดท่านหนงึเสยีชวีติแลว้ ใหนํ้าใบมรณะบัตรมาแสดง

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ไีมใ่ช่ บดิามารดา 
• สาํเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน

• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทเีป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย

• สาํเนาเอกสารบัตรประจําตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย

• ทอียูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย

D. หากเดก็เดนิทางคนเดยีว
• สาํเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน

• จดหมายรบัรองของผูท้มีารบัเดก็ทปีระเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีทอียู ่และรายละเอยีดขอ้มลูเพอืการตดิตอ่

• สาํเนาเอกสารบัตรประจําตวัประชาชนของผูท้มีารบัเดก็ รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนญุาตอยูอ่าศยั (หากมกีารขอตรวจสอบ)
และทอียูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบุคคลทเีดก็จะไปอยูอ่าศยัดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใดอยา่งหนงึ

• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทเีป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย

• เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึพรอ้มกบั คาํสงัศาลทใีหส้ทิธใินการดแูลเดก็โดยสมบูรณ์

**โปรดทราบ**
• ในใบแจง้เกดิจะตอ้งมขีอ้มลูของบดิาและมารดาของเดก็ หากเอกสารไมใ่ช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนันเป็นภาษาองักฤษ
และตอ้งไดร้บัการรบัรองจากประเทศทอีอกเอกสารฉบับนัน หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยทไีมม่เีอกสารเหลา่น ีอาจถกูปฏเิสธในการเดนิทางเขา้
หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

• ขอ้กาํหนดทรีะบุขา้งตน้ อาจไมม่ผีลบังคบัใชก้บัผูโ้ดยสารทอียูใ่นระหวา่งการเปลยีนเครอืง
เวน้แตผู่โ้ดยสารท่านนันจําเป็นตอ้งมวีซีา่ในการเดนิทางผา่นควรยนืหนังสอืรบัรองฉบับสมบูรณร์ะหวา่งกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผา่น
และผูเ้ดนิทางควรพกทังหนังสอืรบัรองและวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง

ขอ้ยกเวน้ :
• หากผูโ้ดยสารทอีายตุ่าํกวา่ 18ปี เดนิทางสูแ่อฟรกิาใตก้อ่นวันท  ี1 มถินุายน พ.ศ.2558 สามารถเดนิทางไดโ้ดยทยีังไมต่อ้งมเีอกสารเหลา่นี
โดยสามารถเดนิทางกลบัหลงัวันท  ี1 มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้

• ผูโ้ดยสารทอีายตุ่าํกวา่ 18ปี ไมจ่ําเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผา่นเพอืเปลยีนเครอืงทสีนามบนินานาชาต ิ

• ผูโ้ดยสารทอีายตุ่าํกวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ําเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี

• ในกรณทีบีางประเทศไดม้กีารรบัรองชอืผูป้กครองอยา่งเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของเดก็ เอกสารเหลา่นสีามารถใชย้นืแสดงหลกัฐานแทนได ้
(ตวัอยา่งเช่น: หนังสอืเดนิทางของอนิเดยีทมีรีะบุชอืผูป้กครองของเดก็ สามารถใชเ้อกสารนยีนืแทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้
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