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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กรกฎำคม : 12-19, 26 ก.ค.-2 ส.ค. 

สงิหำคม : 9-16, 23-30  

กนัยำยน : 13-20, 27 ก.ย.-4 ต.ค.  

  

69,900.-   

ตลุำคม : 18-25, 25 ต.ค.-1พ.ย. 

 
74,900.- 

                         

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  ✈ ✈ ✈  

2 
สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี                                               

– พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์– ตลาดเพชรพลอย – เมอืงซนัซติี ้
✈ O O 

THE PALACE OF THE 
LOST CITY 

3 ทอ่งป่าซาฟารยีามรุง่อรณุ – อาณาจักรซนัซติี ้    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   

5 

โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ –                                              

ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตนเทยี – Table Mountain –                                              

วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

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

6 ลอ่งเรอืชมแมวน ้า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป    O O O 
PREMIER CAPE TOWN 
HOTEL, SS CAPE SUN 

มหศัจรรย ์แอฟรกิำใต ้

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
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HOTEL 

7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O ✈ ✈  

8 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

***คุม้ทีสุ่ดพกัโรงแรมสดุหร ูTHE PALACE OF THE LOST CITY ถงึ 2 คนื ****   

***อำหำรพเิศษ !!! กุง้มงักร และหอยเป๋ำฮือ้ เมนขู ึน้ชือ่ รวมท ัง้ชมิเนือ้สตัวป่์ำนำนำชนดิ ***      

ลัดฟ้าสูโ่จฮนัเนสเบริก์ เยอืนหมูบ่ำ้นเลเซด ี(Lesedi Cultural Village) หมูบ่า้นวัฒนธรรมของชนเผ่าพืน้เมอืงต่างๆ 

ของชาวแอฟรกิาใต ้ตืน่เตน้กบักจิกรรมสอ่งสตัวซ์ำฟำรทีี ่พลีนัเนสเบริก์ (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารยีามรุ่ง

อรุณ เดนิทำงภำยในประเทศดว้ยสำยกำรบนิ Domestic สู่เมอืงเคปทำวน  ์(Cape Town) เมืองสวยตดิ

อนัดับ 1 ใน 5 ของโลก ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตวัเองขึน้สูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี 

แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์ ล่องเรือไปชมแมวน ำ้ นกเพนกวนิ ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป    

(Cape of Good Hope)  

ส ำหรบัผูท้ ีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทำ้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสี ำเนำสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมกีำร

ประทบัตรำรบัรองจำกสถำนทตูแอฟรกิำใตเ้ทำ่น ัน้ 

วนัแรกของกำรเดนิทำง          กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น  

 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 981  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี  

                                              – พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์– ตลำดเพชรพลอย – เมอืงซนัซติ ี ้ 

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง   

02.10 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 478   

06.55 น. 
ถึงสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิำใต ้(South Africa) (เวลา

ทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่านสู่ “City of Jacaranda”        

อนัสะพร่ังไปทั่วเมอืงทกุปีในชว่งเดอืนตลุาคม เป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงอันโดด

เดน่ คอืดอกไมส้มีว่งสด คอืดอกแจก๊กำรนัดำ (Jacaranda) โดยชือ่ของเมอืง    

พรทิอเรยี (Pretoria) นามนี้คอืวรีบรุุษผูก้ลา้เมือ่ครัง้อดตีกาลนามว่า แอนดสี ์

พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) ปัจจุบันมคีวามส าคัญเมืองหลวงดา้นการ

บรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมีสถานที่ส าคัญมากมาย น าท่านชมในบรเิวณเมือง 

โดยเฉพาะจตัรุสักลำงเมอืง Church Square ชมอนุสาวรยีข์องอดตีประธานธิ
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บดขีองรัฐอสิระชาวบัวร ์ชือ่พอล ครูเกอร ์ในบรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้เป็นทีต่ัง้ของ

ศำลำว่ำกำรเมอืง อันมอีนุสาวรยีข์องแอนดีส ์พรทีอรอีัสผูก้่อตัง้เมอืง และลูก

ชาย อีกทั ้งสถานที่ ส าคัญ ทางราชการของเมืองต่ างๆ เช่น  ท ำเนียบ

ประธำนำธบิดแีละทีท่ ำกำรรฐับำลวุฒิสภำ ที่มีความสวยงามและยิง่ใหญ่

อลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกดว้ย  

นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้ อีกสถานที่แห่งความรูเ้พื่อเขา้ถึงชน

พืน้เมอืงผูก้ลา้ เขา้ชมพพิธิภณัฑว์ูรเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument 

& Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพืน้เมอืง อกีทัง้วถิี

แห่งชาวบัวรช์นพืน้เมอืงผวิขาวกับการอพยพ จากนัน้น าท่านไปชอ๊ปป๊ิงยังตลำด

เพชรพลอย (Diamond Market) แอฟรกิาใตเ้ป็นเมอืงแห่งอุสาหกรรมอัญ

มณีและเครือ่งประดับซึง่เป็นอุตสาหกรรมที่ไดม้กีารพัฒนาแลว้ เนื่องจากความ

พรอ้มทัง้ในดา้นแหลง่วัตถดุบิไมว่า่จะเป็นเพชร ทองค า แพลตตน่ัิม เงนิ และหนิมี

ค่าต่างๆรวมถงึบุคลากรทีม่คีวามช านาญการดา้นเทคนคิและการออกแบบ และ

แรงงานทีม่ปีระสบการณ์ ตลอดจนการผลติทีม่ตีัง้แต่สนิคา้ทีไดรั้บการออกแบบ

พเิศษ ตามความตอ้งการของลกูคา้  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

บำ่ย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยำนสตัวป่์ำขุนเขำพีลนัเนสเบริก์

(Pilanesburg) เพื่อจากนั้นน าท่านสู่ที่ พักสุดหรูและพรอ้มดว้ยกิจกรรม

หลากหลาย เมอืงซนัซิตี ้(Sun City)  เมืองที่ถูกสรา้งตามจินตนาการของ 

ชอล เคริช์เนอร  ์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผูม้ั่งคั่ง ใชง้บประมาณมหาศาล ทั ้ง

ระยะเวลายาวนานในการสรา้งอยา่งปราณีตและสรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จากดนิแดน

อันไรค้่าในอดตีแห่งแควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้

เป็นอาณาจักรอนักวา้งใหญแ่ละพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานทีพ่ักผอ่นตากอากาศอัน

สวยหรูและยิง่ใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทัง้ เดอะพำเลซ (The Palace) ที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน เขา้สูท่ี่

พักสุดหรูเพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับ

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตทิีท่่านไมส่ามารถสัมผัสไดจ้ากทีใ่ด

ในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทีสุ่ดของการท่องเที่ยวมายังแอฟรกิาใต ้คือ 

ซำฟำรลีอดจ ์บนผนืป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ท่านจะมโีอกาสไดถ้่ายรูปและสัมผัส

สตัวป่์าแบบใกลช้ดิ กับ กจิกรรมสอ่งสตัวซ์ำฟำรยีำมพลบค ำ่ ทีพ่ากันออกหา

กนิในยามค ่า อนัเป็นวัฏจักรชวีติอันน่าพศิวง ทัง้สัตวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนดิจะพา

กันออกหากนิในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

ทางซาฟาร ีขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้รว่มกจิกรรมสอ่งสตัว ์ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่ี

อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี และสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี*** 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารอาหารพืน้เมอืงทีล่อดจ์  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง         ทอ่งป่ำซำฟำรยีำมรุง่อรณุ – อำณำจกัรซนัซติ ี ้    

รุง่อรณุ น ำท่ำนเดนิทำงก่อนฟ้ำสำง เพื่อท่องป่ำซำฟำรยีำมรุ่งอรุณ ณ ผืนป่ำ       

พีลนัเนสเบิร ์ก อนัมีเนื้อที่กว่ำ 500 ตำรำงกิโลเมตร น ำท่ำนสมัผสั

ธรรมชำตอินัมหศัจรรยโ์ดยออกชมสตัวป่์ำ โดยจะมนีำยพรำนซึง่เป็นท ัง้

สำรถแีละผูบ้รรยำยน ำเทีย่วชมสตัว ์

 

เชำ้ น ำท่ำนกลบัเขำ้สูท่ ีพ่กั เดอะพำเลซ (The Palace) เพือ่ใหท้่านรับประทาน

อาหารเชา้ และ มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระสนุกสานกับกจิกรรมหลากหลาย และสิง่

อ านวยความสะดวกครบครันในอาณาจักรอนัยิง่ใหญอ่ลังการแหง่นี ้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารอาหารจนี  

บำ่ย ใหท้า่นไดต้ามอัทธยาศัยอสิระไมว่า่จะเป็นสวนน ้าขนาดใหญ ่ซึง่มคีลืน่ยักษ์เทยีม

ให ้ท่ าน รู ส้ ึก ดั่ งว่ ายอยู่ ในท ้อ งท ะเล จริงๆ  ณ  Valley of Wave สั ม ผั ส

แรงสัน่สะเทอืนดั่งแผน่ดนิไหวทีม่ทีกุชัว่โมง บนสะพานแหง่กาลเวลา Bridge of 

time  อกีทัง้สนามกอล์ฟที่ออกแบบโดยนักกอล์ฟชือ่กอ้งโลก Gary Player 

Golf Course และ Sun city Golf Course นอกจากนัน้ท่านสามารถพักผ่อน

ไดก้บัหลากหลายกจิกรรมทีท่า่นสนใจ ทัง้โรงภาพยนตร ์คาสโิน  ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร

ตลอด  24 ชั่วโมง สวนพฤกษศาสตรน์านาพันธุ ์น ้าตก ล าธารดั่งธรรมชาตทิี่ถูก

สรา้งขึ้นอย่างแนบเนียน  สวยงามสรา้งบรรยากาศไดด้ั่งหลุดสู่โลกแห่ง

จนิตนาการ  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY โดยปกตจิะพกั 2 คนื แตใ่นกรณีที่

หอ้งพกัเต็ม ท ำใหไ้มส่ำมำรถพกั 2 คนืได ้อำจไดพ้กัที ่BAKUBUNG BUSH LODGE อุทยำน

แหง่ชำตพิลินัเนสเบริก์ (Pilanesberg National Park) 1 คนื แทน 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง          สวนเสอื – หมูบ่ำ้นเลเซด ี – Nelson Mandala Square 

 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

 น าท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการ

ท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟรกิา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว                         

มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอืน่อกีมากมายรอใหท้า่นไดไ้ปสมัผัสกนัอยา่งใกลช้ดิและ

เก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มที ่ ซ ึง่สัตวเ์หล่านัน้อยูอ่าศัยกันในป่าตามแบบระบบ

นิเวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ ในแต่ละโซนพื้นที่อันต่างกัน

ออกไปเป็นการชมสัตวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอันน่ามหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาตลิว้นๆ 

อนัหาชมไดย้ากยิง่ทเีดยีว  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิำรทำ่นดว้ยบำรบ์คีวิเนือ้สตัวห์ลำกชนดิแบบแอฟรกินั อำท ิเชน่ 

เนือ้กวำง มำ้ลำย จระเข ้ควำยป่ำ ฯลฯ 

 

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังหมู่บำ้นเลเซด ี(Lesedi Cultural Village)  
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หมู่บา้นวัฒนธรรมแห่งนี้น าเสนอวถิีชีวติหลากหลายรูปแบบและประวัติความ

เป็นมาของชนเผา่พืน้เมอืงตา่งๆ ของชาวแอฟรกิาใตไ้ดอ้ยา่งละเอยีดและน่าสนใจ 

ทัง้รูปแบบบา้นเรอืนที่อยู่อาศัย  ศลิปะการแสดงต่างๆ รอใหท้่านไดศ้กึษาและ

เรียนรูอ้ย่างน่าสนใจ หลังการชื่นชมวัฒนธรรมทอ้งถิ่นที่ท าใหเ้ราเขา้ถึงชน

พืน้เมอืงในเวลาอันรวดเร็วนี้แลว้ และใหท้่านไดช้มโชวพ์ืน้เมอืง ของชาวเลเซดี 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Nelson Mandala Square แหลง่รวมอาหารพืน้เมอืง

ขนาดใหญ่นอกเมืองโจฮันเนสเบริ์ก ใหท้่านไดต้ื่นตากับรา้นอาหารพื้นเมือง

มากมาย รวมถงึรา้นคา้ และแหลง่แฮงคเ์อาทข์องคนทอ้งถิน่ 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม THE MASLOW HOTEL, MONDIOR EMPERORS AT EMPERORS 

PALACE  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง         โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทำวน ์– ฟำรม์นกกระจอกเทศ –  

                                             ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตนเทยี – Table Mountain –  

                                             วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

…… น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่เมอืง

เคปทาวน ์

 

…… น. ออกเดนิทำง โดยเทีย่วบนิที ่BA……..  

 น าท่านเดินทางไปสัมผัสชีว ิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือ

นกกระจอกเทศ ณ ฟำรม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ที่มชี ือ่เสยีงของเมอืง West 

Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รือ่งราวอันน่าสนใจยิง่ของนกกระจอกเทศ ที่มี

จดุเด่นคอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญ่แตแ่ทนทีจ่ะใชปี้กบนิกลับมคีวามช านาญในการ

ใชข้าวิง่ไดอ้ย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์

เศรษฐกจิส าคัญของประเทศอกีดว้ย   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

เมนจูำกเนือ้และไข ่ของนกกระจอกเทศ 

 

บำ่ย จากนัน้น าท่านสู่ไรอ่งุน่แหล่งผลติไวน์ขึน้ชือ่และเกา่แกท่ีส่ดุในแอฟรกิาใต ้กรูท

คอนสแตนเทยี (Groot Constantia) ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้่า

การเมอืงชาวดัตซ ์จนกระทั่งปัจจุบนัยงัคงด าเนนิการท าไวน์ หรอืเหลา้องุน่อนัขึน้

ชือ่อยู่ และเปิดบรกิารใหค้นทั่วไปเขา้ชมภายในเกี่ยวกับพพิิธภัณฑ์ไวน์ซ ึง่จัด 

แสดงประวัตคิวามเป็นมาของไวน์ยอ้นหลังไปถงึ 500ปี ในชว่งครสิตวรรษที ่18-

19 จากความมัง่คั่งในอตุสาหกรรมการผลติและจ าหน่ายไวน์ไดก้็ท าใหม้กีารสรา้ง

บา้น และโรงบ่มในสไตล์สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ที่เรียกว่า       

เคป ดัตซ ์(Cape Dutch) มลีักษณะเป็นแบบตัวอาคารสขีาวมงุ หลังคาดว้ยหญา้  

ประดับตกแต่งดว้ยลวดลายปูนปั้นบรเิวณหนา้จั่วอันเป็นเอกลักษณ์ทีย่ังอยู่มาจน

ทุกวันนี้ ซ ึง่ท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลอืกซือ้ไวน์ขึน้ชือ่ไดต้าม
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อธัยาศัย จากนัน้น าท่านสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจอกีจดุทีไ่มค่วรพลาดประจ า

เมอืงนี ้ดว้ยจดุเดน่ของเมอืงเคปทาวนน์ีอ้ยูท่ีม่ภีเูขาลกูใหญท่ีต่ัง้อยูก่ลางเมอืงท า

ใหเ้ราสามารถมองเห็นภเูขารปูทรงต่างๆไดโ้ดยรอบ  เชน่ ภเูขามลีักษณะเสมอืน

โต๊ะที่ตัง้อยู่บนแผ่นดนิอย่างไรอย่างนั้น จงึท าใหภู้เขาลูกนี้ไดรั้บการตัง้ชือ่ว่า 

Table Mountain มีความสูง 1,086 เมตร หรือ 3,563 ฟุต โดยน าท่านขึ้น

กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึน้สูจุ่ดชมววิดา้นบน ใหท้่านชมบรรยากาศจากมุม

สงู (ทัง้นี้การน่ังกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดท าการทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) จากนัน้เดนิทางเขา้สู่ตัว

เมอืงเคปทำวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อกีแห่งที่

ทา่นไมค่วรพลาดในการไปเยอืนครัง้หนึง่ในชวีติ  ทัง้ในยคุใหมท่ีเ่มอืงนี้เคยไดรั้บ

เกียรตเิป็นเจา้ภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา แลว้ยังเป็นเมือง

เกา่แกก่วา่ 300 ปี อกีทัง้สภาพอากาศทีค่อ่นขา้งบรสิทุธิเ์กอืบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็น

เมอืงทีม่ลีักษณะคลา้ยอา่ง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิต่างๆออกไปหมด  เนื่อง

ดว้ยลักษณะภูมปิระเทศทีต่ัง้อยูท่างตอนใตส้ดุของประเทศ มแีหลมกู๊ดโฮปทีย่ืน่

ออกไประหว่าง มหาสมุทรอนิเดยี และมหาสมุทรแอตแลนตคิ ปัจจุบันนี้มคีวาม

ใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิตบิัญญัตขิองแอฟรกิา นอกจาก

เมอืงพรทิอเรยี และบลูมฟอนเทน ซึง่เป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และ

ศนูยก์ลางทางฝ่ายตุลาการ จากนัน้น าท่านถา่ยรปูและพักผอ่นบรเิวณรมิอา่ว ยำ่น

วิคตอ เรีย  แอนด์ อ ัล เฟ รด  วอ เตอร์ฟ ร้อนท์  (Victoria & Alfred 

Waterfront ) สถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อันงดงามรอ

ใหท้า่นไดส้มัผัส ทัง้รา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณทา่เรอืนัน้ อกีมมุมอง

ทีต่า่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี้ 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

พเิศษ กุง้มงักรและหอยเป๋ำฮือ้ เมนขู ึน้ชือ่ของเมอืง 

 

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PREMIER CAPE TOWN HOTEL, SS CAPE SUN HOTEL หรอื

เทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง       ลอ่งเรอืชมแมวน ำ้ – นกเพนกวนิ – ไซมอนทำวน ์– แหลมกูด๊โฮป    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสูท่ำ่เรอืฮทูเบย ์(Hout Bay) เพือ่ล่องเรอืไปชมแมวน ำ้จ านวน

มาก ทีพ่ากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ยา่งมคีวามสุขกัน

ตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเกำะซลี (Seal Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบท

อนัน่ามหัศจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีห่าดไูมไ่ดใ้นบา้นเรา  จากนัน้น าทา่น

ชมอกีสัตวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิน่ทีน่่ารักน่าเอ็นดูไมแ่พก้ันน่ันคอื เหล่านกเพนกวนิ 

ทีม่ถี ิน่อาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซมอ่นทำวน ์(Simon Town) ที่มี

บา้นเรอืนของเหล่ามหาเศรษฐทีีต่ัง้ลดหลั่นกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสู่ทอ้ง

 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
http://www.letsgoholidays.com/


 

Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 

Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 

e-mail : info@letsgoholidays.com www.letsgoholidays.com  
 

 

 
 

JNB-SQ003 (NV)  www.letsgoholidays.com Tel 02-1083478-9               หนา้ 7 จาก 13 

ทะเลสคีราม เหลา่บรรดานกเพนกวนิสญัชาตแิอฟรกินัตัวนอ้ยพากนัเดนิตว้มเตีย้ม

อย่างมคีวามสุขกันอยูบ่นหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี้ ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชม

อริยิาบทน่ารักนีอ้ยา่งสนุกสนาน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิำรทำ่นดว้ย เมนกูุง้มงักร ทำ่นละ 1 ตวั 

 

บำ่ย 
จาก นั้นน าท่ าน เดินท างสู่แหลมกู๊ ด โฮป  (Cape of Good Hope) ชม

ทัศนียภาพอันงดงาม ณ  บริเวณ  Cape Point จุดส าคัญแห่งมหาสมุทร

แอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผ่านเสน้ทางนี้ไปไดนั้น้ช่าง

ยากเย็น ท าใหม้ตี านานเรือ่งเลา่ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรอื ทีก่ลา่วขานกนัมาเป็น

เวลานาน ตัง้แตอ่ดตีทัง้การหายสาบสญูไปอยา่งไรร้อ่งรอย ดว้ยกระแสคลืน่ลมอนั

โหดรา้ย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณา

เขตนี้ไปไดด้ว้ยความหวังยิง่นัน้ ชา่งยากเย็นไม่นอ้ยทเีดยีว  อันเป็นทีม่าแห่งชือ่

ของแหลมแหง่นีท้ีต่อ้งอาศัยความศรัทธาแหง่ความหวังยิง่น่ันเอง  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารตะวันตก (SET MENU)  

 น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PREMIER CAPE TOWN HOTEL, SS CAPE SUN HOTEL หรอื

เทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง             เคปทำวน ์– สงิคโปร ์  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์  

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูส่งิคโปร ์โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 479  

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง              สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

07.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 970  

08.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

  
(ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกั

เมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม)  

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
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หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม :  มหศัจรรย ์แอฟรกิำใต ้

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   

กรกฎำคม : 12-19, 26 ก.ค.-2 ส.ค. 

สงิหำคม : 9-16, 23-30  

กนัยำยน : 13-20, 27 ก.ย.-4 ต.ค.  
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อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุำตใิหเ้ขำ้พกั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ SQ ลดทำ่นละ  20,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

ตลุำคม : 18-25, 25 ต.ค.-1พ.ย. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุำตใิหเ้ขำ้พกั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
74,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ SQ ลดทำ่นละ  25,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

 

        อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลบั ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้มาตรฐาน น าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ พักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในแอฟรกิาใต ้ไมอ่นุญาตใิหผู้ใ้หญเ่ขา้

พัก ในหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง) 

5. คา่ยกกระเป๋าในโรงแรมทีพั่ก สมัภาระใบใหญ ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม  ไมร่วมกระเป๋าถอืใบเล็กซึง่

ทา่นตอ้งดแูลดว้ยตัวเองน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม (ส าหรับสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใบ

ใหญ่ไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และสามารถถอืสัมภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ส าหรับสายการ
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บนิภายในประเทศ อนุญาตใิหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ และ

น าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  การเรยีกค่าน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มเมนูพเิศษทีร่ะบตุามรายการขา้งตน้ 

7. คา่น าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุและคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางโดยหวัหนา้ทวัรม์อื

อาชพีตลอดกาลเดนิทาง 1 ทา่น 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 USD หรอืประมำณ 

800 บำท) 

5. คำ่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และ Ranger (ทำ่นละ 28 USD) 

6. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หำกไม่

สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 
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เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
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ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

*************************************************** 
ขอ้มลูเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำง ส ำหรบัผูท้ ีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี 

ต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหำดไทยของแอฟรกิำใตก้ ำหนดใหเ้ด็ก
ทีม่อีำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี ทีเ่ดนิทำงเขำ้ หรอื ออก จำกประเทศแอฟรกิำใต ้จะตอ้งมเีอกสำร
ดงัตอ่ไปนี ้

A. หำกเดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ 

B. หำกเดนิทำงกบับดิำ หรอื มำรดำ ทำ่นใดทำ่นหนึง่ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

 หนังสอืยนิยอมทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบดิา หรอื มารดาทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง  
     ในกรณีทีผู่ท้ ีม่อีำยุต ่ำกวำ่ 18 ปี และอยู่ในกำรดูแลของบดิำ หรอื มำรดำเพยีง
ทำ่นเดยีว จะตอ้งม ี
 ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาทีเ่ดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
 ในกรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หำกเดนิทำงกบัผูใ้หญท่ีไ่มใ่ช ่บดิำมำรดำ 

 ส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 
 ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

 

D. หำกเด็กเดนิทำงคนเดยีว 

 ส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ และ 

 จดหมายรับรองของผูท้ี่มารับเด็กที่ประเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีที่อยู่ และรายละเอยีด
ขอ้มลูเพือ่การตดิตอ่ และ 
 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนของผูท้ีม่ารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมกีารขอตรวจสอบ) และทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดข้องบดิามารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบุคคลทีเ่ด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสำรอยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ 
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 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย หรอื 
 เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่พรอ้มกบั ค าสัง่ศาลทีใ่ห ้
สทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมีขอ้มูลของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนัน้เป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดร้ับการรับรองจาก
ประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยที่ไม่มเีอกสารเหล่านี้ อาจถูก
ปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้ก าหนดที่ระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยน
เครือ่ง เวน้แต่ผูโ้ดยสำรท่ำนน ัน้จ ำเป็นตอ้งมวีซี่ำในกำรเดนิทำงผ่ำนควรยื่นหนังสอื
รับรองฉบับสมบรูณ์ระหว่างกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทัง้
หนังสอืรับรองและวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 

 หากผูโ้ดยสารทีอ่ายุต ่ากว่า 18ปี เดนิทางสูแ่อฟรกิาใตก้่อนวันที ่1 มถินุายน พ.ศ.2558 
สามารถเดนิทางไดโ้ดยทีย่ังไม่ตอ้งมเีอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวันที ่1 
มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้
 ผูโ้ดยสารทีอ่ายุต า่กวา่ 18ปี ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผา่นเพือ่เปลีย่น
เครือ่งทีส่นามบนินานาชาต ิ
 ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี ้
 ในกรณีทีบ่างประเทศไดม้กีารรับรองชือ่ผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนังสอืเดนิทาง
ของเด็ก เอกสารเหลา่นีส้ามารถใชย้นืแสดงหลกัฐานแทนได ้(ตวัอย่างเชน่: หนังสอืเดนิทาง
ของอนิเดยีทีม่รีะบชุือ่ผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีย้ืน่แทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้
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