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ONCE IN SOUTH AFRICA 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

 เร ิม่เพยีง 66,900.- 
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 ลดัฟ้าสูโ่จฮันเนสเบริก์ เยอืนหมูบ่า้นเลเซด ี(Lesedi Cultural Village) หมูบ่า้นวฒันธรรมของชน

เผา่พืน้เมอืงตา่งๆ ของชาวแอฟรกิาใต ้ 

 ตืน่เตน้กบักจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารทีี ่พลีนัเนสเบริก์ (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารยีามรุง่อรณุ  

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึน้สูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี 

แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ลอ่งเรอืไปชมแมวน า้ นกเพนกวนิ ชมทัศนยีภาพอันงดงามที่

แหลมกูด๊โฮป    (Cape of Good Hope)  

***คุม้ทีสุ่ดพกัโรงแรมสดุหร ูTHE PALACE OF THE LOST CITY***  

***อาหารพเิศษ !!! กุง้มงักร รวมท ัง้ชมิเนือ้สตัวป่์านานาชนดิ***      

 

ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสี าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีาร

ประทบัตรารบัรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่น ัน้ 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่ 14-21 ม.ีค. 61 69,900.- 

วนัที ่ 18-25 เม.ย., 25 เม.ย.-2 พ.ค. 61 66,900.- 

วนัที ่ 9-16, 23-30 พ.ค. 61 66,900.- 

วนัที ่ 6-13 ม.ิย., 27 ม.ิย.-4 ก.ค. 61  66,900.- 

วนัที ่ 25 ก.ค.-1 ส.ค. 61 66,900.- 

วนัที ่ 15-22 ส.ค., 29 ส.ค.-5 ก.ย. 61 66,900.- 

วนัที ่ 12-19, 19-26 ก.ย. 61 66,900.- 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  ✈ ✈ ✈  

2 
สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – Nelson Mandala Square 

พรทิอเรยี – พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์– เมอืงซนัซติี ้
✈ O O 

THE PALACE OF THE 
LOST CITY 

3 สวนเสอื – หมูบ่า้นเลเซด ี  O O O PEERMONT METCOURT 

4 โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– Table Mountain                      O ✈ O STAY EASY CITY BOWL 

5 
ฟารม์นกกระจอกเทศ – ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตนเทยี – วคิตอเรยี 

แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์
O O X STAY EASY CITY BOWL 

6 
ลอ่งเรอืชมแมวน ้า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป    

เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  
O O O STAY EASY CITY BOWL 

7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O ✈ ✈  

8 กรงุเทพฯ   ✈ ✈  ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

 

21.10 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 981 

***คณะเดนิทางต ัง้แต ่วนัที ่18 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

21.00 น. และถงึประเทศสงิคโปร ์เวลา 00.25 น.*** 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – Nelson Mandala Square 

                                             พรทิอเรยี – พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์– เมอืงซนัซติ ี ้

00.40 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

02.10 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 478 

***คณะเดนิทางวนัที ่18 เม.ย. 61 – วนัที ่23 พ.ค. 61 ออกเดนิทาง 

เวลา 02.10 น. และถงึโจฮนัเนสเบริก์ เวลา 06.55 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แต ่วนัที ่6 ม.ิย. 61เป็นตน้ไป  
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ออกเดนิทาง เวลา 02.00 น. และถงึโจฮนัเนสเบริก์ เวลา 06.35 น.*** 

06.50 น. ถึงสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลา

ทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Nelson 

Mandala Square แหล่งรวมอาหารพืน้เมอืงขนาดใหญ่นอกเมอืงโจฮันเนสเบริก์ 

ใหท้่านไดต้ืน่ตากับรา้นอาหารพื้นเมอืงมากมาย รวมถงึรา้นคา้ และแหล่งแฮงค์

เอาทข์องคนทอ้งถิน่ จากนัน้น าทา่นสู ่“City of Jacaranda”   อนัสะพร่ังไปทั่ว

เมอืงทกุปีในชว่งเดอืนตลุาคม เป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงอนัโดดเดน่ คอืดอกไมส้ี

มว่งสด คอืดอกแจก๊การนัดา (Jacaranda) ***ดอก แจก๊การนัดา จะบาน

ทกุปลายเดอืนกนัยายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี*** โดยชือ่

ของเมอืงพรทิอเรยี (Pretoria) นามนี้คอืวรีบรุษุผูก้ลา้เมือ่ครัง้อดตีกาลนามว่า 

แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) ปัจจุบันมคีวามส าคัญเมอืงหลวง

ดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมสีถานทีส่ าคัญมากมาย น าท่านชมในบรเิวณ

เมือง โดยเฉพาะจตัุรสักลางเมอืง Church Square ชมอนุสาวรีย์ของอดีต

ประธานธบิดขีองรัฐอสิระชาวบัวร ์ชือ่พอล ครูเกอร ์ในบรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้เป็น

ทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืง อันมอีนุสาวรยีข์องแอนดสี ์พรทีอรอีัสผูก้่อตัง้เมอืง 

และลูกชาย อีกทั ้งสถานที่ส าคัญทางราชการของเมืองต่างๆ เช่น ท าเนียบ

ประธานาธบิดแีละทีท่ าการรฐับาลวุฒิสภา ที่มีความสวยงามและยิง่ใหญ่

อลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกดว้ย  

นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้ อีกสถานที่แห่งความรูเ้พื่อเขา้ถึงชน

พื้นเมืองผู ก้ล า้ ชมภายนอกพิพิธภ ัณฑ์วูร ์เทรคเกอร์ (Voortrekker 

Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับ

พืน้เมอืง อกีทัง้วถิแีหง่ชาวบวัรช์นพืน้เมอืงผวิขาวกบัการอพยพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสตัวป่์าขุนเขาพีลนัเนสเบริก์

(Pilanesburg) เพื่อจากนั้นน าท่านสู่ที่ พักสุดหรูและพรอ้มดว้ยกิจกรรม

หลากหลาย เมอืงซนัซิตี ้(Sun City)  เมืองที่ถูกสรา้งตามจินตนาการของ 

ชอล เคริช์เนอร  ์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผูม้ั่งคั่ง ใชง้บประมาณมหาศาล ทั ้ง

ระยะเวลายาวนานในการสรา้งอยา่งปราณีตและสรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จากดนิแดน

อันไรค้่าในอดตีแห่งแควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้

เป็นอาณาจักรอนักวา้งใหญแ่ละพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานทีพ่ักผอ่นตากอากาศอัน

 
ระยะทาง 147 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.15 ชม. 
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สวยหรูและยิง่ใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทัง้ เดอะพาเลซ (The Palace) ที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน เขา้สูท่ี่

พักสุดหรูเพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับ

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตทิีท่่านไมส่ามารถสัมผัสไดจ้ากทีใ่ด

ในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทีสุ่ดของการท่องเที่ยวมายังแอฟรกิาใต ้คือ 

ซาฟารลีอดจ ์บนผนืป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ท่านจะมโีอกาสไดถ้่ายรูปและสัมผัส

สตัวป่์าแบบใกลช้ดิ กับ กจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารยีามพลบค า่ ทีพ่ากันออกหา

กนิในยามค ่า อนัเป็นวัฏจักรชวีติอันน่าพศิวง ทัง้สัตวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนดิจะพา

กันออกหากนิในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

ทางซาฟาร ีขอสงวนสทิธิก์ารเขา้รว่มกจิกรรมสอ่งสตัว ์ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่ี

อายตุ า่กวา่ 12 ปี และสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี*** 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       สวนเสอื – หมูบ่า้นเลเซด ี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการ

ท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟรกิา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว                         

มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอืน่อกีมากมายรอใหท้า่นไดไ้ปสมัผัสกนัอยา่งใกลช้ดิและ

เก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มที ่ ซ ึง่สัตวเ์หล่านัน้อยูอ่าศัยกันในป่าตามแบบระบบ
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นิเวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ ในแต่ละโซนพื้นที่อันต่างกัน

ออกไปเป็นการชมสัตวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอันน่ามหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาตลิว้นๆ 

อนัหาชมไดย้ากยิง่ทเีดยีว 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังหมูบ่า้นเลเซด ีหมูบ่า้นวัฒนธรรมแห่งนี้น าเสนอ

วถิชีวีติหลากหลายรูปแบบและประวัตคิวามเป็นมาของชนเผ่าพืน้เมอืงต่างๆ ของ

ชาวแอฟรกิาใตไ้ดอ้ย่างละเอียดและน่าสนใจ ทัง้รูปแบบบา้นเรือนที่อยู่อาศัย  

ศลิปะการแสดงต่างๆ รอใหท้า่นไดศ้กึษาและเรยีนรูอ้ยา่งน่าสนใจ หลังการชืน่ชม

วัฒนธรรมทอ้งถิน่ที่ท าใหเ้ราเขา้ถงึชนพื้นเมอืงในเวลาอันรวดเร็วนี้แลว้ และให ้

ทา่นไดช้มโชวพ์ืน้เมอืง ของชาวเลเซ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนือ้สตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเชน่ 

เนือ้กวาง มา้ลาย จระเข ้ควายป่า ฯลฯ 

 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PEERMONT METCOURT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– Table Mountain                      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

... น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่เมอืง

เคปทาวน ์

 

... น. ออกเดนิทาง โดยเทีย่วบนิที ่BA……..  
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บา่ย น าท่านขึ้นกระเชา้หมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table 

Mountain 1ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of 

Nature) ที่ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 

3563 ฟตุ มลีักษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดูเหมอืนโต๊ะ โดยเกดิจากการยกตัว

ของเปลอืกโลกประกอบกับการกัดกรอ่นโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานา

ชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิน่เดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) 

ขา้งบนภเูขานัน้มธีรรมชาตทิีส่วยงามผสมผสานกันอยา่งลงตัวผ่าน ภเูขา, หุบเขา 

สายน ้า และล าธาร น าท่านขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขา โดยจากจดุนีท้่านจะสามารถ

มองเห็นเมอืงเคปทาวน์โดยรอบไดท้ัง้หมด (ทัง้นีก้ารน่ังกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพ

อากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดท าการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

รายการโดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั ้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคัญ) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  ฟารม์นกกระจอกเทศ – ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตนเทยี – วคิตอเรยี แอนด ์

                                          อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางไปสัมผัสชีว ิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือ

นกกระจอกเทศ ณ ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ที่มชี ือ่เสยีงของเมอืง West 

Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รือ่งราวอันน่าสนใจยิง่ของนกกระจอกเทศ ที่มี
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จดุเด่นคอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญ่แตแ่ทนทีจ่ะใชปี้กบนิกลับมคีวามช านาญในการ

ใชข้าวิง่ไดอ้ย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์

เศรษฐกจิส าคัญของประเทศอกีดว้ย   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

เมนจูากเนือ้และไข ่ของนกกระจอกเทศ 

 

บา่ย 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

อัธยาศัย จากนัน้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิ

อนัดับ 1 ใน 5 ของโลก อกีแหง่ทีท่า่นไมค่วรพลาดในการไปเยอืนครัง้หนึง่ในชวีติ  

ทัง้ในยคุใหมท่ีเ่มอืงนีเ้คยไดรั้บเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแขง่ขันฟตุบอลโลกในปี 2010 

ที่ผ่านมา แลว้ยังเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทัง้สภาพอากาศที่ค่อนขา้ง

บรสิุทธิเ์กอืบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมอืงทีม่ลีักษณะคลา้ยอ่าง มลีมพัดแรงจนพัด

เอามลพษิตา่งๆออกไปหมด  เนือ่งดว้ยลักษณะภมูปิระเทศทีต่ัง้อยูท่างตอนใตส้ดุ

ของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง มหาสมุทรอินเดีย และ

มหาสมุทรแอตแลนตคิ ปัจจุบันนี้มคีวามใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมอืงหลวง

ฝ่ายนติบิัญญัตขิองแอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรยี และบลูมฟอนเทน ซึง่เป็น

เมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนัน้น าทา่น

ถ่ายรูปและพักผ่อนบรเิวณรมิอ่าว ย่านวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์

รอ้นท ์(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่พักผ่อนตากอากาศ ใน

บรรยากาศก่อนค ่า อันงดงามรอใหท้่านไดส้ัมผัส ทั ้งรา้นอาหาร รา้นคา้ โรง

ภาพยนต ์บรเิวณทา่เรอืนัน้ อกีมมุมองทีต่า่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี้ 

 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
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 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    ลอ่งเรอืชมแมวน า้ – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป    

                                             เคปทาวน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฮทูเบย ์(Hout Bay) เพือ่ล่องเรอืไปชมแมวน า้จ านวน

มาก ทีพ่ากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ยา่งมคีวามสุขกัน

ตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเกาะซลี (Seal Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบท

อนัน่ามหัศจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีห่าดไูมไ่ดใ้นบา้นเรา  จากนัน้น าทา่น

ชมอกีสัตวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิน่ทีน่่ารักน่าเอ็นดูไมแ่พก้ันน่ันคอื เหล่านกเพนกวนิ 

ทีม่ถี ิน่อาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซมอ่นทาวน ์(Simon Town) ที่มี

บา้นเรอืนของเหล่ามหาเศรษฐทีีต่ัง้ลดหลั่นกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสู่ทอ้ง

ทะเลสคีราม เหลา่บรรดานกเพนกวนิสญัชาตแิอฟรกินัตัวนอ้ยพากนัเดนิตว้มเตีย้ม

อย่างมคีวามสุขกันอยูบ่นหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี้ ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชม

อริยิาบทน่ารักนีอ้ยา่งสนุกสนาน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ย เมนกูุง้มงักร ทา่นละ 1 ตวั 

 

บา่ย 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 า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง         เคปทาวน ์– สงิคโปร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์  
 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 479  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 972 

***คณะเดนิทางต ัง้แต ่ วนัที ่ 18 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

09.35 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 11.05 น.*** 

 

11.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           14-21 ม.ีค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) - 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:           18-25 เม.ย., 25 เม.ย.-2 พ.ค. 61  

9-16, 23-30 พ.ค. 61  

6-13 ม.ิย., 27 ม.ิย.-4 ก.ค. 61   

25 ก.ค.-1 ส.ค. 61  

15-22 ส.ค., 29 ส.ค.-5 ก.ย. 61  

12-19, 19-26 ก.ย. 61   

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 66,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 66,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
66,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และ Ranger (ทา่นละ 28 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 USD ) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั 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 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี 

ต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ าหนดใหเ้ด็ก
ทีม่อีายุต า่กวา่ 18 ปี ทีเ่ดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี

 ส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

 หนังสอืยนิยอมทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบดิา หรอื มารดาทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง  
     ในกรณีทีผู่ท้ ีม่อีายุต ่ากวา่ 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบดิา หรอื มารดาเพยีง
ทา่นเดยีว จะตอ้งม ี
 ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาทีเ่ดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
 ในกรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ีไ่มใ่ช ่บดิามารดา 

 ส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

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

 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

 ส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ และ 

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

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมีขอ้มูลของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนัน้เป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดร้ับการรับรองจาก
ประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยที่ไม่มเีอกสารเหล่านี้ อาจถูก
ปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้ก าหนดที่ระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยน
เครือ่ง เวน้แต่ผูโ้ดยสารท่านน ัน้จ าเป็นตอ้งมวีซี่าในการเดนิทางผ่านควรยื่นหนังสอื
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 ้

 


