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NT034
ทวัรแ์อฟรกิาใต ้ทอ่งป่าซาฟาร ี8 วัน 5 คนื (EK)
ทัวรแ์อฟรกิาใต ้, 8 วัน 5 คนื ,

BAKUBUNG BUSH LODGE  , THE PALACE OF THE LOST CITY  , MONDIOR HOTEL  , THE COMMODORE
HOTEL

โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี - Union Building - พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์- ซาฟารลีอดจ ์- ทอ่งป่าซาฟาร ี- Morning Game
Drive  

อาณาจกัรซนัซติ ี- Valley of Wave - ยา่นธรุกจิคา้เพชร - สวนเสอื The Lion Park - เคปทาวน ์- ฟารม์นกกระจอกเทศ -
เทเบลิ เมาเทน่ 

ยา่นวคิตอเรยีแอนดอ์ลัเฟรดวอเตอรฟ์รอ้นท ์- เกาะแมวน้าํ - แหลมกู๊ดโฮป - สแตลเลนบอช - Stellenbosch Village
Museum - Neethlingshof Wine Estate 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ดไูบ - สนามบนิกรุงโจฮนัเนสเบริก์ (อฟัรกิาใต)้

13.00 น.
พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสท ์แอรไ์ลน์
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ จากนันเชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก



หมายเหต ุทางบรษัิทไดจั้ดเตรียมการเดนิทางของคณะทัวร ์15 วันกอ่นการเดนิทาง โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทพัีก, รา้นอาหาร
ตลอดจนสถานทเีขา้ชมตา่ง  ๆเพอืเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์ในกรณีทเีกดิเหตกุารณ์อันสดุวสิยัอาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ,
การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
รวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร์
มสีทิธใินการปรับเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆททีา่นไดชํ้าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ
ไดม้กีารตกลงชําระคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆไวล้ว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยใด  ๆทเีกดิขนึนอกเหนือจากในรายการทัวร์
หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

16.00 น.
ออกเดนิทางสูเ่มอืงโจเบริก์ โดยสายการบนิเอมเิรสท ์เทยีวบนิท ีEK377 / EK767 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิดไูบ

วนัท ี2
โจฮนัเนสเบริก์ - เมอืงหลวงพรทิอเรยี - พกัซาฟาร ีลอดจ ์- Evening Game Drive

05.35 น.
ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง (นกัทอ่งเทยีวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การขอวซีา่ สามารถพํานกัในอฟัรกิาใตไ้ด้
30 วนั)

08.00 น.
นําคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงพรทิอเรยี เมอืงแหง่ดอกไมส้มีว่ง (Pretoria) เมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใตเ้มอืงนี
ตังตามชอืของแอนดสี ์พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วรีบรุุษของการตอ่สูร้บระหวา่งพวกบัวร ์(Boer) กับชนพนืเมอืงผวิดํา พรทิอเรีย
จงึเป็นเมอืงหลวงของชาวบัวรท์พียายามตอ่สูก้ับพวกอังกฤษเพอืใหไ้ดอ้สิรภาพ นอกจากนียังเป็นทตัีงของสถานทตูนานาชาต ิธนาคาร
ทําเนียบประธานาธบิดแีละททํีาการรัฐบาล วฒุสิภาจะจัดประชมุขนึทเีมอืงพรทิอเรีย สงิหนงึทโีดดเดน่และอาจถอืไดว้า่เป็นเอกลักษณ์ของเมอืงคอื
ตน้แจ๊กการันดา (Jacaranda) ทมีดีอกสมี่วงสดบานสะพรังดังเชน่ ซากรุะของชาวญปีุ่ น เมอืงนีไดส้มญานามวา่ "City of Jacarandas"
ซงึจะออกดอกบานสะพรังใหไ้ดเ้ห็นกันในชว่งเดอืนตลุาคมของทกุปี 

นําคณะเทยีวชม Union Building ทําเนียบประธานาธบิด ีและททํีาการของรัฐบาลทใีหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง
จนตดิอันดับวา่เป็นทําเนียบประธานาธบิดทีสีวยทสีดุในโลก 

เขา้ชม พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) ศนูยร์วมจติใจของชนผวิขาวเชอืสายดังเดมิของชาวบัวร์
อนุสาวรียแ์หง่นีสรา้งขนึเพอืระลกึถงึการเดนิทางอพยพของพวกบัวรจ์ากปลายแหลมของทวปี
เขา้สูใ่จกลางประเทศแอฟรกิาใตแ้ละร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสูร้บกับชาวพนืเมอืง

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

13.30 น.
นําคณะออกเดนิทางสูเ่ขตวนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพลีนัเนสเบริก์ และป่าซาฟารขีองเอกชนเปิดใหท้า่นไดท้อ่งป่าซาฟาร ี

นําทา่นเขา้พกัในซาฟารลีอดจ ์ทมีสีงิอํานวยความสะดวกสบายครบครัน ทา่มกลางบรรยากาศทไีม่เหมอืนใคร 

จากนันนําทา่นออกทอ่งป่าซาฟารใีนชว่งเย็น สตัวป่์าบางชนดิของอัฟรกิาออกหากนิในยามเย็นไม่วา่จะเป็น BIG FIVE ไปจนถงึเพอืนๆ
ทน่ีารักอย่างยีราฟ มา้ลาย ฮปิโปโปเตมัส และนกนานาชนดิ ทา่มกลางบรรยากาศยามอัสดง

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
BAKUBUNG BUSH LODGE หรอื KWA MARITANE BUSH LODGE

วนัท ี3
ทอ่งป่าซาฟาร ีMorning Game Drive - อาณาจกัรซนัซติ ี- พกัโรงแรมเดอะพาเลซ

06.00 น.
ทอ่งป่าซาฟารีดสูตัวท์วีนอุทยานสตัวป่์าขนุเขาพลีาเนสเบริก์ Pilanesburg Nature Reserve วนอุทยานสตัวป่์าขนุเขาพลีาเนสเบริก์
รถทจีะพาไปชมสตัวเ์ป็นรถแบบเปิดโลง่ดา้นขา้งเปิดโลง่รับลม จคุนได ้20 คน รถแตล่ะคันจะมนีายพราน หรือ Ranger
ซงึเป็นทังคนขับรถและไกดค์อยแนะนําวธิกีารชมสตัวใ์หท้ราบ ป่าพลิาเนสเบริก์แหง่นีมพีนืทปีระมาณ 500 ตารางกโิลเมตร



พนืทเีกดิจากภเูขาไฟระเบดิเมอืหลายรอ้ยปีกอ่น ทําใหผ้นืดนิมแีร่ธาตอุุดมสมบรูณ์ มคีวามเขยีวชอุ่มเป็นทอียู่อาศัยของสตัวน์านับชนดิ
และแน่นอนหมายรวมถงึ ผูย้งิใหญ่ทังหา้ (Big Five) คอื ควายป่า ชา้ง สงิโต แรด และเสอืดาว ซงึถา้ไดเ้ห็นครบก็ถอืไดว้า่เป็นการชมสตัวท์สีมบรูณ์
แตค่อ่นขา้งเป็นไปไดย้าก เพราะสตัวท์นีีอยู่กันอย่างอสิระ ในป่าซงึเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและทุง่หญา้สะวันนา จนถงึกงึทะเลทราย
อัฟรกิาใตม้สีตัวป่์ากวา่ 220 ชนดิ ซงึสตัวป่์าทมีชีวีติอยู่อย่างอสิระตามธรรมชาติ

08.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของลอดจ์

11.00 น.
นําคณะออกเดนิทางเขา้สู ่“ซนัซติ”ี Sun City หรอื The Lost City เมอืงลับแลแหง่หบุเขาแสงตะวัน
เป็นเมอืงทถีูกเนรมติขนึจากความคดิของอภมิหาเศรษฐทีชีอืวา่ซอล เคริซ์เนอร ์ทลีงทนุดว้ยเงนิจํานวนมหาศาลถงึ 28,000 ลา้นบาท
ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน 18 ปี และความพยายามอกีลน้เหลอืในการเนรมติ ผนืดนิอันวา่งเปลา่และแหง้แลง้ในแควน้ Bophuthatswana
กลางอัฟรกิาใตใ้หก้ลายเป็นเมอืงแหง่ความสําราญบันเทงิทกุรูปแบบ โดยการเรมิสรา้งโรงแรมไปเรือย  ๆตังแตโ่รงแรมเดอะซนัซติ,ี
โรงแรมเดอะคาบานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปีค.ศ. 1992
เขาก็ไดส้รา้งโรงแรมททีหีรูราคาแพงทสีดุในบรรดาโรงแรมทังหลายทไีดก้ลา่วมานามวา่ เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of the Lost
City) ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน และตกแตง่ภายในสไตลแ์อฟรกิัน ใหส้มกับเป็นอาณาจักรอลังการดาวลา้นดวงแหง่นี

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในอาณาจกัรซนัซติี

บา่ย
อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับสงิอํานวยความสะดวก มสีระวา่ยน ้าํขนาดใหญ่ และทะเลน ้าํจดืเทยีมขนาดใหญ่ยักษ์ทเีรียกวา่ Valley of Wave
มลัีกษณะเหมอืนทะเลจรงิ  ๆแวดลอ้มดว้ยขนุเขาและตน้ไมท้จัีดตกแตง่อย่างเป็นระเบยีบสวยงาม ใกล ้ๆ  กันคอื สะพานแหง่กาลเวลา Bridge of
time สองขา้งสะพานมชีา้งแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนีเชอืมตอ่กับกองหนิมหมึา ทเีชอืวา่เป็น The Lost City ทสีญูหายไป
และเพอืเป็นการตอกย ้าํระลกึถงึความทรงจําเขาเลยสรา้งสะพานแหง่นีขนึ ทกุๆหนงึชวัโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมอืนแผน่ดนิไหว
นอกเหนือจากนียังมสีนามกอลฟ์ระดับมาตรฐานโลก ทใีชเ้ป็นสถานทแีขง่ขันกอลฟ์นัดสําคัญ  ๆมาหลายตอ่หลายครังแลว้
ออกแบบโดยนักกอลฟ์ชอืดังของโลก Gary Player คอื Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ บาร์
คาสโินทเีปิดตลอด 24 ชวัโมง ทําใหเ้มอืงนีไม่เคยหลับใหล สวนสตัว ์สวนพฤกษศาสตรท์รีวบรวมพันธุไ์มจ้ากทัวโลกเอาไว ้พรอ้มน ้าํตก
และธารน ้าํไหลรนิเออืย  ๆทสีรา้งความสดชอืสบายอย่างบอกๆไม่ถูก บางสถานทแีละกจิกรรมบางประเภทถูกสงวนไวสํ้าหรับแขกทมีาพัก The
Palace เทา่นัน

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารภายในอาณาจกัรซนัซติี

ทพีกั
THE PALACE OF THE LOST CITY

วนัท ี4
ซนัซติ ี- โจฮนัเนสเบริก์ - อสิระชอ้ปปิง - สวนเสอื - ชมิเนอืสตัวป่์าทภีตัตาคารคารน์วิอร์

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

10.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะออกเดนิทางกลับสูน่ครโจฮนัเนสเบริก์

12.00 น.
รบัประทานอาหารกวางวนั ณ ภตัตาคาร

13.30 น.
จากนัน นําทา่นเทยีวชมยา่นธุรกจิคา้เพชร ทอัีฟรกิาใตม้เีหมอืงเพชรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกอกีทังยังมชีอืเสยีงในเรืองของอัญมณีล ้าํคา่

16.00 น.
นําคณะออกเดนิทางเขา้สูส่วนเสอื The Lion Park พาทา่นนังรถชมชวีติสตัวป่์าอย่างใกลช้ดิ โดยแบง่เป็นโซนตา่งๆ
เพอืใหนั้กทอ่งเทยีวไดศ้กึษาพฤตกิรรมของสตัวโ์ลกผูน่้ารักอย่างใกลช้ดิ อาท ิโซนเจา้ป่า ซงึจะรวม White Lion, Cheetah, Wild Dog
และยังมโีซนสตัวต์ระกลูมเีขาอย่าง Springbuck, Gemsbok, Blesbok , ยีราฟ และ มา้ลาย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจกอ่นเดนิทางกลับ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํสไตลอ์ฟัรกินั ณ ภตัตาคารคารน์วิอร ์BBQ หอมกรุน่



ทมีเีนือหลากหลายชนดิใหท้า่นไดท้ดลองชมิทา่มกลางบรรยากาศอันโรแมนตกิ Local

ทพีกั
MONDIOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี5
โจฮนัเนสเบริก์ - เคปทาวน ์- ฟารม์นกกระจอกเทศ - เทเบลิ เมาเทน่ - V&A วอเตอรฟ์รอ้นท์

06.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.30 น.
ออกเดนิทางสูเ่มอืงเคปทาวน ์โดยสายการบนิภายในประเทศ

12.05 น.
ถงึเคปทาวน ์ตังอยู่ในแหลมทางใตส้ดุของประเทศ เป็นเมอืงทอ่งเทยีวตา่งอากาศ และยังมแีหลมตา่ง  ๆทเีป็นทรีูจั้กกันดคีอืแหลมกู๊ดโฮป
และแหลมอากลุฮาส ซงึตังอยู่ปลายใตส้ดุของทวปีแอฟรกิา
เป็นจดุทมีหาสมุทรแอตแลนตคิและมหาสมุทรอนิเดยีมาบรรจบกันจงึทําใหม้อีากาศแปรปรวน และบรเิวณเมอืงรมิฝังทะเลของเคปทาวนนี์
เป็นเสน้ทางทน่ีาเทยีวทสีดุและมวีวิทวิทัศนท์งีดงามน่าตนืตาตนืใจเป็นอย่างยงิ นําทา่นสู ่West Coast Ostrich Farm
ฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศขนาดใหญ ่เพอืททีา่นจะไดส้มัผัสกับวงจรชวีติของนกกระจอกเทศอย่างใกลช้ดิ
รับชมและรับฟังเรืองราวของการเลยีงนกกระจอกเทศ อันเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิททํีารายไดด้ี
ตลอดจนวงจรชวีติของสตัวปี์กทมีขีนาดใหญ่และวงิเร็วทสีดุในโลก

13.30 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูสเต็กเนอืนกกระจอกเทศ ณ ภตัตาคาร

15.00 น.
จากนันนําคณะขนึสูเ่ทเบลิ เมาเทน่ ภเูขาสงูยอดตัดตรง เหมอืนกับโตะ๊ โดยกระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car)
ซงึในชว่งทลีมแรงหรือมฝีนตกจะหยุดวงิทังนีเพอืความปลอดภัยของผูม้าเยือน ขนึมาดา้นบน มเีสน้ทางเดนิลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา
เพอืใหนั้กทอ่งเทยีวไดช้มววิรอบดา้นไดอ้ย่างชดัเจน ไกลไปจนถงึตัวเมอืงเคปทาวนท์เีดยีว บนภเูขาโตะ๊นีมสีตัวตั์วเล็กประเภทหนงึหนา้ตาน่าเอ็นดู
ชอืวา่ตัวแดสซ ีหรือ กระตา่ยหนิ (Dassie or Rock Rabbit) มลัีกษณะกงึผสมระหวา่งกระรอกกับกระตา่ย เป็นมติรกับผูค้นทผีา่นมาเยือน
เมอืมองไปรอบ  ๆเราจะเห็นภเูขารายลอ้มหลายตอ่หลายลกู แตท่โีดดเดน่คอื ไลออ้นเฮด (Lion Head) ภเูขาทมีองดแูลว้ใครๆ
ก็ตอ้งพดูวา่คลา้ยหัวสงิโตในเวลาทพีระอาทติยกํ์าลังจะลับขอบฟ้าภเูขาลกูนีมสีแีดงสวยงามยงินัก 
หมายเหต ุกระเชา้ Cable Car จะปิดทําการในชว่งทลีมแรงหรือมฝีนตกจะหยุดวงิ ทังนีเพอืความปลอดภัยของผูม้าเยือน โดยทางกลุม่ฯ
จะจัดใหข้นึชมววิทวิทัศนข์องเมอืงเคปทาวนบ์นยอดเขา Signal Hill แทน

17.00 น.
จนไดเ้วลาอันสมควรนําคณะ เดนิทางสู ่ยา่น Victoria & Alfred Waterfront วคิตอเรีย แอนด ์อัลเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์
เอ็นเตอรเ์ทนเมนทค์อมเพล็กซข์นาดใหญ่ใหค้ณุไดส้มัผัสความมชีวีติชวีาของเคปทาวน ์มรีา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร์
และเป็นทา่เทยีบเรือขนาดเล็กอกีดว้ย

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารจนี เลศิรสกบั เมนูพเิศษกุง้มงักร+เป๋าฮอื

ทพีกั
THE COMMODORE HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
เกาะแมวน้าํ - เคปพอยท ์- แหลมกูด๊โฮป - นกเพนกวนิ

07.30 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.30 น.
รถปรับอากาศนําคณะเทยีวชมความงดงามทซีอ่นเรน้ของเมอืงเคปทาวน ์เมอืงเกา่แกท่มีอีายุกวา่ 300 ปี
ไดช้อืวา่เป็นเมอืงทสีวยทสีดุในโลกแหง่หนงึ ตังอยู่ปลายสดุของอัฟรกิาใต ้เป็นเมอืงหลวงดา้นนติบัิญญัตขิองอัฟรกิาใต ้
มอีดตีเกา่แกแ่ละทันสมัยทสีดุ แถมดว้ยรางวัลการเป็นเมอืงทไีดช้อืวา่ใจกวา้งทสีดุของอัฟรกิาใตอ้กีดว้ย
เพราะทเีมอืงนีคนตา่งสผีวิสามารถเดนิเคยีงบา่เคยีงกันไดท้กุสถานที



คณะลงเรอืททีา่ฮทูเบย ์(Hout Bay) เพอืไปชมแมวน้าํท ีเกาะดยุเกอร ์(Duiker Island)
เหลา่แมวน ้าํตัวอว้นอุยนอนเบยีดเสยีดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาต ิแลว้แวะเยียมเหลา่บรรดานกเพนกวนิอฟัรกินัทเีมอืงไซมอน
(Simon’s Town) ณ เมอืงแหง่นีบา้นเรือนจะตังลดหลันกันอยู่ตามเนนิเขา หันหนา้ออกทะเล ซงึเจา้ของสว่นมากเป็นคนมฐีานะทังนัน
เมอืมาถงึบรเิวณชายหาดโบลเดอร ์เจา้บา้นตัวนอ้ยนกเพนกวนิอัฟรกิัน ตัวผูม้สีสีนัมากกวา่ตัวเมยี โดยเฉพาะบรเิวณขอบตาจะมสีชีมพู
คลา้ยแตม้สอีายแชโดวไ์วอ้ย่างนัน สว่นตัวเมยีจะไม่ม ีลําตัวมสีดํีาขาวตัดกัน แตตั่วเมยีมสีนี ้าํตาล และมขีนาดใหญ่กวา่
นกเพนกวนิทนีีใชช้วิติอย่างอสิระสบายอารมณ์ตามธรรมชาต ิ

แลว้ เดนิทางสู ่แหลมแหง่ความหวงั หรอื แหลมกูด๊โฮป

13.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เสรฟ์ิดว้ยเมนูกุง้มงักร (Crayfish)

14.00 น.
นําทา่นเทยีวชมแหลมแหง่ความหวัง หรือ แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve
ปลายสดุแหลมมปีระภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บทมีหาสมุทรอนิเดยีและมหาสมุทรแอตแลนตกิมาบรรจบกันไดช้ดัเจน
บนผวิน ้าํซงึเป็นเหตใุหบ้รเิวณนี ทอ้งทะเลมักมหีมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทังนีเพราะกระแสน ้าํอุ่นและกระแสน ้าํเย็นมาปะทะกัน
ทําใหย้ากตอ่การเดนิทางโดยทางเรือทังในสมัยโบราณและปัจจบัุน ทัศนะวสิยัไม่ดนัีกทําใหเ้รือชนหนิโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ
จนกอ่ใหเ้กดิเรืองราวของภาพหลอน มติอัินลลัีบและเรืองเลา่ขานเกยีวกับฟลายองิดัตชแ์มน Flying Dutchman
ซงึเป็นชอืเรือทนัีกเดนิทางเรือชาวดัตช ์ทพียายามจะเดนิทางออ้มผา่นแหลมกู๊ดโฮป ใหไ้ดแ้ตก็่ทําไม่สําเร็จ
ทําใหเ้รือสญูหายไปในทะเลทา่มกลางหมกหนาทบึจนทกุวันนี และจดุชมววิทสีวยทสีดุคอื Cape Point เคปพอยท ์จนไดเ้วลาอันสมควร 

นําคณะออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเคปทาวน์

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
THE COMMODORE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี7
เคปทาวน ์- สแตลเลนบอช - ไวนเ์ทสตงิ - คณะเดนิทางกลบักรุงเทพฯ

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
เดนิทางตามเสน้ทาง Wine Route แหลง่รวมไร่องุน่และแหลง่ผลติไวนข์นึชอืท ีสแตลเลนบอช Stellenbosch หรอื City of Oak
เป็นเมอืงทขีนึชอืในเรืองการทําไวนเ์กา่แกเ่ป็นอันดับสองของแอฟรกิาใต ้และทนีียังมมีหาวทิยาลัยทเีปิดสอนการทําไวนโ์ดยเฉพาะ (Wine
Maker) 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้น (Stellenbosch Village Museum) ซงึภายในบา้นจําลองสภาพความเป็นอยู่ของคนสมัยกอ่นถงึ 4 ยุค
อันไดแ้ก ่กระทอ่มชเรียดอรเ์ฮยสโบราณ (1690-1720), บา้นเบลตเตอรมั์นเฮยส (1750-1790), บา้นกรอเวอรเ์นอรส์ไตลจ์อรเ์จยี (1800-1830)
และ บา้นเมอเรยส์ไตลว์คิตอเรียยุคกลาง (1840-1870) 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ภายในเมอืง ซงึยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรอืนสมยัเกา่ไวไ้ดใ้นสภาพทดีเียยีมและสวยงาม 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่Neethlingshof Wine Estate แหลง่ผลติไวนข์นึชอืทอียู่ใจกลางสแตนแลนบอชซอ่นตัวอยู่บนเนนิเขา Bottelary
และภเูขา Papegaaisberg

13.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
นําคณะชมโรงงานผลติไวนแ์ดงคณุภาพ ซงึทนีีมบีรกิารใหช้มิไวนก์ันดว้ย
สําหรับทา่นทชีนืชอบก็สามารถซอืตดิมอืกลับบา้นไดใ้นราคาย่อมเยา จนไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงเคปทาวน์

16.30 น.



จนไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางกลับสูส่นามบนิเมอืงเคปทาวน์

20.05 น.
เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ สายการบนิเอมเิรสท ์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีEK779 / EK372 (แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิดไูบ)

วนัท ี8
ดไูบ - กรุงเทพฯ

19.15 น.
คณะเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี19 เมษายน 2562 เวลา 15:51 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรแ์อฟรกิาใต้

คา่ทัวรร์วม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิไว ้ณ วันท  ี13 มนีาคม 2561

• คา่ตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เสน้ทางโจเบริก์-เคปทาวน์

• คา่รถโคช้มาตรฐาน ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• 15-19 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 28 ทนัีง

• 20-24 ท่าน ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 38 ทนัีง

• 25 ท่านขนึไป ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 44 ทนัีง

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามทรีะบุไวใ้นโปรแกรม

• โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั พกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในสาธารณรฐัอฟัรกิาใต ้ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร)

• คา่ยกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีว และคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ของบรษัิทเมอืงไทยประกนัภยั

• หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณปีระกนัสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง
หรอืตอ้งการคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิ
กรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร์

• สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ทปิคนขบัรถ / Ranger (ท่านละประมาณ 260 แรนด)์

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ / และหวัหนา้ทัวร์

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง
หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี



1. เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ
2. ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั
3. ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ
4. ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
5. บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิมดัจําทังหมด
• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59-45 วัน หกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44-30 วัน หกัมดัจํา 30,000 บาท/ท่าน
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วันกอ่นการเดนิทาง หกั 50% ของคา่ทัวร์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-1 วันกอ่นการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทัวร์
• ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของคา่ทัวร์

- หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวซีา่ไดท้ันตามกาํหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้่ายเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตวัเท่านัน และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงอืนไขของตวัท  ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND
- หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต ซงึการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณทีที่านไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้่านยนืขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยนืขอวซีา่แบบกรุป๊
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการท่องเทยีว รวมทังไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัดงัน ีการลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซอืประกนัเพมิเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PL AN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ทรีะบุความรบัผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน
ทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ
หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย 

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลนใ์นกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมล ์50% ของสายการบนิเอมเิรสตไ์ดเ้ท่านัน
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge / Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี23 พฤศจกิายน 2560 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั



โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในอฟัรกิาใตไ้มม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room)
การระบุหอ้งพกัตดิกนัขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั
ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในอฟัรกิาใต ้อาจมบีางแหง่สาํหรบัหอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
โปรแกรมทัวรร์วมคา่เขา้ชมถกูระบุไวใ้นคอลมัน ์“อตัรานรีวม” หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้
ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีนๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน
เนอืงจากไดช้ําระเขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรยีบรอ้ยแลว้แลว้

กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม คา่ใชจ้่ายใบละประมาณ 5 แรนด ์/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์อนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy
Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
• ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม



การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
• หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เอกสารทใีชสํ้าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศแอฟรกิาใต ้

- กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี บรบิูรณ ์เตรยีมสตูบิัตรตวัจรงิ และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รบัรองจากกรมการกงสลุ (แจง้วัฒนะ) เท่านัน นําเอกสารถอืตดิตวั
เพอืใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัรกิาใต ้
- กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี บรบิูรณ ์กรณเีดนิทางคนเดยีว หรอื เดนิทางกบัพอ่ หรอืแม ่ท่านใดท่านหนงึ
ตอ้งใชจ้ดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศฉบับจรงิ และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รบัรองจากกรมการกงสลุ (แจง้วัฒนะ) เท่านัน
นําเอกสารถอืตดิตวั เพอืใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัรกิาใต ้
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