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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.- 

ตุลำคม : 18-25, 25 ต.ค.-1พ.ย. 

 
74,900.- 

                         

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ 
โรงแรมที่พกั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์  ✈ ✈ ✈  

2 
สงิคโปร ์– โจฮันเนสเบริก์ – พรทิอเรยี                                               

– พิพิธภัณฑวู์รเ์ทรคเกอร ์– ตลาดเพชรพลอย – เมอืงซันซติี ้
✈ O O 

THE PALACE OF THE 
LOST CITY 

3 ท่องป่าซาฟารยีามรุ่งอรุณ – อาณาจักรซันซติี ้    O O O 
THE PALACE OF THE 
LOST CITY 

มหศัจรรย ์แอฟรกิำใต ้

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
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4 สวนเสอื – หมู่บา้นเลเซด ี – Nelson Mandala Square O O O 
THE MASLOW HOTEL, 
MONDIOR EMPERORS 
AT EMPERORS PALACE   

5 

โจฮันเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ –                                              

ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทยี – Table Mountain –                                              

วคิตอเรยี แอนด ์อัลเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท  ์

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

6 ล่องเรอืชมแมวน ้า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป    O O O 
PREMIER CAPE TOWN 
HOTEL, SS CAPE SUN 
HOTEL 

7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O ✈ ✈  

8 สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

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

***อำหำรพเิศษ !!! กุง้มงักร และหอยเป๋ำฮือ้ เมนูขึน้ชื่อ รวมทัง้ชิมเนือ้สตัว์ป่ำนำนำชนดิ ***      

ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบริก์ เยอืนหมูบ่ำ้นเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บา้นวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมอืงต่างๆ 

ของชาวแอฟรกิาใต ้ตื่นเตน้กบักจิกรรมส่องสตัวซ์ำฟำรที ี ่พลีนัเนสเบริก์ (Pilanesburg) ทอ่งป่าซาฟารียามรุ่ง

อรุณ เดินทำงภำยในประเทศด้วยสำยกำรบิน Domestic สู่เมืองเคปทำวน์ (Cape Town) เมืองสวยติด

อันดับ 1 ใน 5 ของโลก ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึน้สู่จุดชมววิดา้นบน Table Mountain เดนิเล่นย่านวคิตอเรยี 

แอนด์ อ ัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท ์ ล่องเรือไปชมแมวน ้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนยีภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป    

(Cape of Good Hope)  

ส ำหรบัผูท้ ีม่อีำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี (ดูขอ้มูลท้ำยโปรแกรม) 

ตอ้งมสี ำเนำสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมกีำร

ประทบัตรำรบัรองจำกสถำนทตูแอฟรกิำใตเ้ทำ่น ัน้ 

วนัแรกของกำรเดนิทำง          กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์  

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน  

 

21.00 น. ออกเดนิทางสู่สงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิสิงคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 981  

วนัที่สองของกำรเดนิทำง        สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี  

                                              – พพิธิภณัฑวู์รเ์ทรคเกอร ์– ตลำดเพชรพลอย – เมอืงซนัซติี ้ 
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00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง   

02.10 น. ออกเดนิทางต่อ โดยสำยกำรบนิสิงคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 478   

06.55 น. 
ถงึสนามบินโจฮ ันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกำใต้ (South Africa) (เวลา

ทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านสู่ “City of Jacaranda”        อนั

สะพร่ังไปทั่วเมอืงทุกปีในช่วงเดอืนตุลาคม เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงอันโดดเด่น 

คอืดอกไมส้ีม่วงสด คอืดอกแจ๊กกำรนัดำ (Jacaranda) โดยชื่อของเมือง    

พรทิอเรยี (Pretoria) นามนี้คอืวรีบุรุษผูก้ลา้เมือ่ครัง้อดตีกาลนามว่า แอนดสี์ 

พรทีอรีอสั (Andries Pretorius) ปัจจุบันมคีวามส าคัญเมืองหลวงดา้นการ

บริหารของแอฟริกาใต ้จึงมสีถานที่ส าคัญมากมาย น าท่านชมในบรเิวณเมือง 

โดยเฉพาะจตุัรสักลำงเมอืง Church Square ชมอนุสาวรยี์ของอดตีประธานธิ

บดขีองรัฐอสิระชาวบัวร ์ชื่อพอล ครูเกอร ์ในบรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้เป็นทีตั่ง้ของ

ศำลำวำ่กำรเมอืง อันมอีนุสาวรยี์ของแอนดีส ์พรีทอรอีัสผูก้่อตัง้เมือง และลูก

ชาย  อีกทั ้งสถานที่ส าคัญทางราชการของเมือ งต่างๆ เ ช่น  ท ำเนียบ

ประธำนำธบิดแีละที่ท ำกำรรฐับำลวุฒิสภำ ที่มคีวามสวยงามและยิ่งใหญ่

อลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกดว้ย  

นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้ อีกสถานที่แห่งความรูเ้พื่อเขา้ถ ึงชน

พื้นเมอืงผูก้ลา้ เขา้ชมพพิธิภณัฑว์ูรเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument 

& Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพื้นเมอืง อกีทัง้วิถ ี

แห่งชาวบัวรช์นพื้นเมอืงผวิขาวกับการอพยพ จากนัน้น าท่านไปช๊อปป๊ิงยังตลำด

เพชรพลอย (Diamond Market) แอฟรกิาใตเ้ป็นเมืองแห่งอุสาหกรรมอัญ

มณีและเครือ่งประดับซึง่เป็นอุตสาหกรรมที่ไดม้ ีการพัฒนาแลว้ เนือ่งจากความ

พรอ้มทัง้ในดา้นแหล่งวัตถุดบิไม่ว่าจะเป็นเพชร ทองค า แพลตตน่ัิม เงนิ และหนิมี

ค่าต่างๆรวมถงึบุคลากรทีม่ ีความช านาญการดา้นเทคนิคและการออกแบบ และ

แรงงานที่มปีระสบการณ์ ตลอดจนการผลติทีม่ตัีง้แต่สินคา้ทไีดรั้บการออกแบบ

พิเศษ ตามความตอ้งการของลูกคา้  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

บำ่ย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยำนสัตว์ป่ำขุนเขำพีล ันเนสเบิร ์ก

(Pilanesburg) เพื่อ จากนั้นน าท่านสู่ท ี่พักสุดห รูและพ รอ้มดว้ยกิจกรรม

หลากหลาย เมืองซ ันซิตี้ (Sun City)  เมืองทีถู่กสรา้งตามจนิตนาการของ 

ชอล เคิรช์เนอร์  มหาเศรษฐีนักลงทุนผูม้ั่งค่ัง ใชง้บประมาณมหาศาล ทั ้ง

ระยะเวลายาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและสรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จากดนิแดน
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อันไรค่้าในอดตีแห่งแควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้

เป็นอาณาจักรอันกวา้งใหญ่และพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานทีพั่กผ่อนตากอากาศอัน

สวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทัง้ เดอะพำเลซ (The Palace) ที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีนผสมแอฟรกิัน เขา้สู่ท ี่

พักสุดหรูเพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับ

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตทิ ีท่่านไม่สามารถสัมผัสไดจ้ากทีใ่ด

ในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทีสุ่ดของการท่องเท ีย่วมายังแอฟรกิาใต ้คือ 

ซำฟำรีลอดจ์ บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี ้ท่านจะมโีอกาสไดถ้่ายรูปและสัมผัส

สัตวป่์าแบบใกลช้ดิ กับ กจิกรรมส่องสตัวซ์ำฟำรยีำมพลบค ่ำ ท ีพ่ากันออกหา

กนิในยามค ่า อันเป็นวัฏจักรชวีิตอันน่าพิศวง ทั ้งสัตวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนดิจะพา

กันออกหากนิในช่วงเวลานั้น ***เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิก์ำรเข้ำรว่มกจิกรรมส่องสตัว ์ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ม ี

อำยุต ่ำกวำ่ 12 ปี และสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ่้ายในทุกกรณี*** 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารอาหารพื้นเมอืงทีล่อดจ์  

 น ำเขำ้สู่ท ีพ่กั โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง         ท่องป่ำซำฟำรยีำมรุง่อรุณ – อำณำจกัรซนัซติี ้    

รุง่อรุณ น ำทำ่นเดนิทำงกอ่นฟ้ำสำง เพือ่ทอ่งป่ำซำฟำรยีำมรุง่อรุณ ณ ผนืป่ำ       พี

ลนัเนสเบริก์ อนัมเีนือ้ทีก่วำ่ 500 ตำรำงกโิลเมตร น ำทำ่นสมัผสัธรรมชำติ

อนัมหศัจรรย์โดยออกชมสัตวป่์ำ โดยจะมนีำยพรำนซึ่งเป็นท ัง้สำรถแีละ

ผูบ้รรยำยน ำเทีย่วชมสตัว ์

 

เชำ้ น ำทำ่นกลับเขำ้สู่ท ี่พกั เดอะพำเลซ (The Palace) เพื่อใหท้่านรับประทาน

อาหารเชา้ และ มเีวลาใหท้่านไดอ้ ิสระสนุกสานกับกจิกรรมหลากหลาย และสิ่ง

อ านวยความสะดวกครบครันในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่อลังการแห่งนี ้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารอาหารจนี  

บำ่ย ใหท้่านไดต้ามอัทธยาศัยอสิระไม่ว่าจะเป็นสวนน ้าขนาดใหญ่ ซึง่มคีลืน่ยักษ์เทยีม

ใหท้่ าน รู ส้ ึก ด่ั ง ว่ายอ ยู่ ใ นท อ้งทะ เลจริงๆ ณ  Valley of Wave สัม ผัส

แรงส่ันสะเทอืนด่ังแผ่นดนิไหวทีม่ทีุกช่ัวโมง บนสะพานแห่งกาลเวลา Bridge of 

time  อกีทั ้งสนามกอล์ฟที่ออกแบบโดยนักกอลฟ์ชื่อกอ้งโลก  Gary Player 

Golf Course และ Sun city Golf Course นอกจากนัน้ท่านสามารถพักผ่อน

ไดก้ับหลากหลายกจิกรรมทีท่่านสนใจ ทัง้โรงภาพยนตร ์คาสโิน  ท ีเ่ปิดใหบ้รกิาร
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ตลอด  24 ช่ัวโมง สวนพฤกษศาสตรน์านาพันธุ ์น ้าตก ล าธารด่ังธรรมชาตทิ ีถู่ก

สรา้งขึน้อย่างแนบเนยีน  สวยงามสรา้งบรรยากาศไดด่ั้งหลุดสู่โลกแห่งจนิตนาการ  

ค ่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 น ำเขำ้สู่ท ี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 

วนัที่สีข่องกำรเดนิทำง          สวนเสอื – หมูบ่ำ้นเลเซด ี – Nelson Mandala Square 

 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 

 น าท่านเดินทางสู่สวนเสือ  (The Lion Park)  เปลี่ยนเ ป็นบรรยากาศการ

ท่องเทีย่วเป็นแบบซาฟาร ีอันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตวป่์า เช่น เสือขาว                         

มา้ลาย และสัตวแ์ปลกๆอืน่อกีมากมายรอใหท้่านไดไ้ปสัมผัสกันอย่างใกลช้ดิและ

เก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มที่  ซึง่สัตว์เหล่านัน้อยู่อาศัยกันในป่าตามแบบระบบ

นเิวศนอ์ันแตกต่างกัน ของแต่ละชนดิสัตวนั์น้ๆ ในแต่ละโซนพื้นท ี่อันต่างกันออก

ไปเป็นการชมสัตวต์ามสภาพวิถชีวีติจรงิอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติลว้นๆ อัน

หาชมไดย้ากยิ่งทเีดยีว  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง 

พเิศษ บรกิำรทำ่นดว้ยบำรบ์คีวิเนือ้สตัวห์ลำกชนดิแบบแอฟรกินั อำท ิเชน่ 

เนือ้กวำง มำ้ลำย จระเข ้ควำยป่ำ ฯลฯ 

 

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังหมูบ่ำ้นเลเซด ี(Lesedi Cultural Village) 

หมู่บา้นวัฒนธรรมแห่งนี้น าเสนอวิถ ีชีวติหลากหลายรูปแบบและประวัตคิวาม

เป็นมาของชนเผ่าพื้นเมอืงต่างๆ ของชาวแอฟรกิาใตไ้ดอ้ย่างละเอยีดและน่าสนใจ 

ทัง้รูปแบบบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศัย  ศิลปะการแสดงต่างๆ รอใหท้่านไดศ้ึกษาและ

เรียนรูอ้ย่างน่าสนใจ หลังการชื่นชมวัฒนธรรมทอ้งถ ิ่นท ี่ท าใหเ้ราเขา้ถ ึงชน

พื้นเมอืงในเวลาอันรวดเร็วนีแ้ลว้ และใหท้่านไดช้มโชวพ์ื้นเมอืง ของชาวเลเซดี 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Nelson Mandala Square แหล่งรวมอาหารพื้นเมอืง

ขนาดใหญ่นอกเมืองโจฮันเนสเบริ์ก ใหท้่านไดต้ื่นตากับรา้นอาหารพื้นเมือง

มากมาย รวมถงึรา้นคา้ และแหล่งแฮงคเ์อาทข์องคนทอ้งถ ิน่ 

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

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

PALACE  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัที่หำ้ของกำรเดนิทำง         โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทำวน ์– ฟำรม์นกกระจอกเทศ –  

                                             ไรอ่งุน่กรูทคอนสแตนเทีย – Table Mountain –  

                                             วิคตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

…… น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อเดินทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่เมอืง

เคปทาวน ์

 

…… น. ออกเดนิทำง โดยเทีย่วบนิที ่BA……..  

 น าท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือ

นกกระจอกเทศ ณ ฟำรม์เลี้ยงนกกระจอกเทศ ท ีม่ ีชือ่เสียงของเมือง West 

Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รื่องราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่ม ี

จุดเด่นคอื เป็นสัตวปี์กขนาดใหญ่แต่แทนทีจ่ะใชปี้กบินกลับมคีวามช านาญในการ

ใชข้าวิ่งไดอ้ย่างรวดเร็วทีสุ่ดในโลกเลยเลยทีเดยีว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์

เศรษฐกจิส าคัญของประเทศอกีดว้ย   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง 

เมนูจำกเนือ้และไข ่ของนกกระจอกเทศ 

 

บำ่ย จากนัน้น าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลติไวนข์ึ้นชือ่และเก่าแก่ท ีสุ่ดในแอฟรกิาใต ้กรูท

คอนสแตนเทยี (Groot Constantia) ทีส่รา้งขึน้ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว่้า

การเมอืงชาวดัตซ ์จนกระทั่งปัจจุบันยังคงด าเนนิการท าไวน ์หรือเหลา้องุ่นอันขึ้น

ชือ่อยู่ และเปิดบริการใหค้นทั่วไปเขา้ชมภายในเกีย่วกับพิพิธภัณฑ์ไวนซ์ึ่งจัด 

แสดงประวัตคิวามเป็นมาของไวนย์อ้นหลังไปถงึ 500ปี ในช่วงครสิตวรรษที ่18-

19 จากความมั่งค่ังในอุตสาหกรรมการผลติและจ าหน่ายไวนไ์ดก้็ท าใหม้กีารสรา้ง

บา้น และโรงบ่มในสไตลส์ถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ที่เรียกว่า       

เคป ดัตซ ์(Cape Dutch) มลัีกษณะเป็นแบบตัวอาคารสขีาวมุง หลังคาดว้ยหญา้  

ประดับตกแต่งดว้ยลวดลายปูนป้ันบริเวณหนา้จ่ัวอันเป็นเอกลักษณ์ท ียั่งอยู่มาจน

ทุกวันนี ้ซึง่ท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซือ้ไวนข์ึ้นชือ่ไดต้าม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่สถานทีท่่องเท ีย่วท ีน่่าสนใจอกีจุดทีไ่ม่ควรพลาดประจ า

เมอืงนี ้ดว้ยจุดเด่นของเมอืงเคปทาวนน์ีอ้ยู่ท ีม่ภูีเขาลูกใหญ่ทีตั่ง้อยู่กลางเมอืงท า

ใหเ้ราสามารถมองเห็นภูเขารูปทรงต่างๆไดโ้ดยรอบ  เช่น ภูเขามลัีกษณะเสมอืน

โต๊ะที่ตัง้อยู่บนแผ่นดนิอย่างไรอย่างนั้น จงึท าใหภู้เขาลูกนี้ไดรั้บการตัง้ชือ่ว่า 

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

กระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมววิดา้นบน ใหท้่านชมบรรยากาศจากมุม
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สูง (ทัง้นี้การน่ังกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพอากาศอกีดว้ย หากมีการปิดท าการทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ) จากนั้นเดนิทางเขา้สู่ตัว

เมอืงเคปทำวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อกีแห่งที่

ท่านไม่ควรพลาดในการไปเยือนครัง้หนึง่ในชวีติ  ทัง้ในยุคใหม่ท ีเ่มอืงนีเ้คยไดรั้บ

เกียรตเิป็นเจา้ภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ทีผ่่านมา แลว้ยังเป็นเมือง

เก่าแก่กว่า 300 ปี อกีทัง้สภาพอากาศทีค่่อนขา้งบรสุิทธิเ์กอืบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็น

เมอืงทีม่ลัีกษณะคลา้ยอ่าง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด  เนือ่ง

ดว้ยลักษณะภูมปิระเทศทีตั่ง้อยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศ มแีหลมกู๊ดโฮปทีย่ื่น

ออกไประหว่าง มหาสมุทรอินเดยี และมหาสมุทรแอตแลนตคิ ปัจจุบันนีม้ ีความ

ใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิตบัิญญัติของแอฟริกา นอกจาก

เมอืงพรทิอเรยี และบลูมฟอนเทน ซึง่เป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และ

ศูนย์กลางทางฝ่ายตุลาการ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบรเิวณรมิอ่าว ยำ่น

วิคตอ เรีย  แอนด์ อ ัล เฟรด วอ เตอร์ฟร้อนท์  (Victoria & Alfred 

Waterfront ) สถานทีพั่กผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อันงดงามรอ

ใหท้่านไดสั้มผัส ทัง้รา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณท่าเรอืนัน้ อกีมุมมอง

ทีต่่างและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี ้

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

พเิศษ กุง้มงักรและหอยเป๋ำฮือ้ เมนูขึน้ชือ่ของเมอืง 

 

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

เทยีบเทำ่ 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง       ลอ่งเรอืชมแมวน ำ้ – นกเพนกวิน – ไซมอนทำวน ์– แหลมกูด๊โฮป    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ทำ่เรอืฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรอืไปชมแมวน ำ้จ านวน

มาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติย์อย่างมคีวามสุขกัน

ตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเกำะซีล (Seal Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบท

อันน่ามหัศจรรย์ของสัตวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีห่าดูไม่ไดใ้นบา้นเรา  จากนัน้น าท่าน

ชมอกีสัตวโ์ลกน่ารักเฉพาะถ ิน่ท ีน่่ารักน่าเอ็นดูไม่แพก้ันน่ันคือ เหล่านกเพนกวิน 

ท ีม่ถี ิน่อาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซม่อนทำวน ์(Simon Town) ที่ม ี

บา้นเรือนของเหล่ามหาเศรษฐที ีตั่ง้ลดหล่ันกันอยู่บนเชิงเขา หันหนา้ออกสู่ทอ้ง

ทะเลสคีราม เหล่าบรรดานกเพนกวนิสัญชาตแิอฟรกิันตัวนอ้ยพากันเดนิตว้มเตีย้ม
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อย่างมคีวามสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงยีบนี ้ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชม

อริยิาบทน่ารักนีอ้ย่างสนุกสนาน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง 

พเิศษ บรกิำรทำ่นดว้ย เมนูกุง้มงักร ทำ่นละ 1 ตวั 

 

บำ่ย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนยีภาพ

อันงดงาม ณ บรเิวณ Cape Point จุดส าคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนตกิตอนใต ้

ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผ่านเสน้ทางนีไ้ปไดนั้น้ช่างยากเย็น ท าใหม้ตี านาน

เรือ่งเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรอื ท ีก่ล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่อดีต

ทัง้การหายสาบสูญไปอย่างไรร่้องรอย ดว้ยกระแสคลื่นลมอันโหดรา้ย สภาพ

อากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณาเขตนีไ้ปไดด้ว้ย

ความหวังยิ่งนัน้ ช่างยากเย็นไม่นอ้ยทเีดยีว  อันเป็นทีม่าแห่งชือ่ของแหลมแห่งนี้

ท ีต่อ้งอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิ่งน่ันเอง  

 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารตะวันตก (SET MENU)  

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

เทยีบเทำ่ 

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง             เคปทำวน ์– สงิคโปร ์  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์  

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่สงิคโปร ์โดยสำยกำรบนิสิงคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 479  

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง              สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

07.10 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 970  

08.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

  
(ขอสงวนสทิธิ์กำรย้ำยเมอืงที่เขำ้พกั เช่น กรณีที่เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกั

เมอืงที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม)  

 

กรุณำอำ่นหมำยเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
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หมำยเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่ำนท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 
กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม :  มหศัจรรย ์แอฟรกิำใต ้

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
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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.  

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 69,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (ไมอ่นุญำตใิหเ้ขำ้พกั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ SQ ลดทำ่นละ  20,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

ตุลำคม : 18-25, 25 ต.ค.-1พ.ย. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 74,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (ไมอ่นุญำตใิหเ้ขำ้พกั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 74,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
74,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ SQ ลดทำ่นละ  25,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป - กลับ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้มาตรฐาน น าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ พักหอ้งละ 2 ท่าน  (ในแอฟรกิาใต ้ไม่อนุญาตใิหผู้ใ้หญ่เขา้

พัก ในหอ้งพักแบบ 3 เตยีง) 

5. ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมทีพั่ก สัมภาระใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม  ไม่รวมกระเป๋าถอืใบเล็กซึง่

ท่านตอ้งดูแลดว้ยตัวเองน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม (ส าหรับสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใบ

ใหญ่ไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม ส าหรับสายการ

บนิภายในประเทศ อนุญาตใิหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และ

น าสัมภาระถอืขึน้เครื่องน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  การเรียกค่าน ้าหนักเพิ่มเป็นสทิธขิองสายการบินทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้  

6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ พรอ้มเมนูพิเศษทีร่ะบุตามรายการขา้งตน้ 

7. ค่าน าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ และคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางโดยหัวหนา้ทวัรม์อื

อาชพีตลอดกาลเดนิทาง 1 ท่าน 

8. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

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

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

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดืม่ท ี่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเก ิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 
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4. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 USD หรอืประมำณ 

800 บำท) 

5. คำ่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และ Ranger (ทำ่นละ 28 USD) 

6. คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแล้วเทำ่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หำกไม่

ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  
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      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

*************************************************** 
ขอ้มูลเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำง ส ำหรบัผูท้ ีม่อีำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี 

ต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุำยน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหำดไทยของแอฟรกิำใตก้ ำหนดใหเ้ด็ก
ทีม่อีำยุต ่ำกวำ่ 18 ปี ทีเ่ดนิทำงเขำ้ หรอื ออก จำกประเทศแอฟรกิำใต ้จะตอ้งมเีอกสำร
ดงัตอ่ไปนี ้
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A. หำกเดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสูต ิบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจาก
สถานทูตแอฟรกิาใตเ้ท่านัน้ 

B. หำกเดนิทำงกบับดิำ หรอื มำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสูต ิบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจาก
สถานทูตแอฟรกิาใตเ้ท่านัน้  

 หนังสือยนิยอมที่เป็นลายลักษณ์อกัษรจากบดิา หรือ มารดาที่ไมไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสือยนิยอมตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 4 เดือนกอ่นวนัเดนิทาง  
     ในกรณีทีผู่ท้ ี่มอีำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี และอยู่ในกำรดแูลของบดิำ หรอื มำรดำเพยีง
ท่ำนเดยีว จะตอ้งม ี
 ค าสั่งศาลที่ใหส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบูรณ์แกบ่ดิาหรือมารดาที่เดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
 ในกรณีที่บดิา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึง่เสียชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบัตรมาแสดง 

C. หำกเดนิทำงกบัผูใ้หญท่ีไ่ม่ใช่ บดิำมำรดำ 

 ส าเนาสูต ิบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจาก
สถานทูตแอฟรกิาใตเ้ท่านัน้  

 หนังสือยนิยอมใหเ้ดนิทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตวัประชาชน ของบดิามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย และ 
 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อไดข้องบดิามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย 

 

D. หำกเด็กเดนิทำงคนเดยีว 

 ส าเนาสูต ิบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจาก
สถานทูตแอฟรกิาใตเ้ท่านัน้ และ 

 จดหมายรับรองของผูท้ี่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต ้ตอ้งมี ที่อยู่ และรายละเอียด
ขอ้มลูเพือ่การตดิต่อ และ 
 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนของผูท้ี่มารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรือ ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมกีารขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อไดข้องบดิามารดา 
หรือผูป้กครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสำรอย่ำง
ใดอย่ำงหนึง่ 
 หนังสือยนิยอมใหเ้ดนิทางที่เป็นลายลักษณ์อกัษรจากบดิาและมารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย หรือ 
 เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่พรอ้มกบั ค าสั่งศาลที่ให ้
สทิธใินการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์ 
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โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมีขอ้มูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนั ้นเป็นภาษาองักฤษ และตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
ประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั ้น หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี้ อาจถูก
ปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรือเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต  ้

ขอ้ก าหนดที่ระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยน
เคร่ือง เวน้แตผู่ ้โดยสำรท่ำนน ัน้จ ำเป็นตอ้งมวีซี่ำในกำรเดนิทำงผ่ำนควรย่ืนหนังสือ
รับรองฉบับสมบูรณ์ระหวา่งกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทั ้ง
หนังสือรับรองและวซีา่ตดิตัวไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 

 หากผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากวา่ 18ปี เดนิทางสู่แอฟรกิาใตก้อ่นวนัที่ 1 มถินุายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโ้ดยที่ยังไมต่อ้งมเีอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวันที่ 1 
มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้
 ผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากวา่ 18ปี ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผ่านเพือ่เปลี่ยน
เคร่ืองที่สนามบนินานาชาต ิ
 ผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหล่านี้ 
 ในกรณีที่บางประเทศไดม้ีการรับรองชือ่ผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดนิทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใชยื้นแสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอย่างเชน่: หนังสือเดนิทาง
ของอนิเดียที่มรีะบุชือ่ผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนี้ย่ืนแทนเอกสารใบแจง้เกดิได  ้


