
 

 

รหัสทัวร GOH1900527 
ทัวรแอฟริกาใต ซาฟารี 8 วัน 5 คืน (SQ) 
ชมสัตวป�า แบบซาฟารี ที่สวนเสอื (The Lion Park) 
เยี่ยมชมหมูบานวัฒนธรรม เลเซดี      ภูเขาโตะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกทาง 
ไรองุนกรูทคอนสแตนเทีย       ฟารมนกกระจอกเทศ 
 

 
 

  
 
 



 

 

   โปรแกรมการเดินทาง   
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สิงคโปร   
18.00 น.
  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินสิงคโปร พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

21.10 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 981 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 3 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.00 น. และ
ถึงสิงคโปร เวลา 00.25 น.*** 

วันที่ 2: สิงคโปร – โจฮันเนสเบิรก - พริทอเรีย – พิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร – Union 
Building  - เมืองซันซิต้ี 

00.40 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร  เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
01.30 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 478 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 3 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 02.00 น. 
และถึงโจฮันเนสเบิรก เวลา 06.35 น.*** 
***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. และ 4-11 มิ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 01.25 น. 
และถึงโจฮันเนสเบิรก เวลา 06.10 น.*** 

06.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต (South Africa) (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองพริทอเรีย (Pretoria) 
นามน้ีคือวีรบุรุษผูกลาเมื่อครั้งอดีตกาลนามวา แอนดีส พรีทอรีอัส (Andries 
Pretorius) ปจจุบันมีความสําคัญเมืองหลวงดานการบริหารของแอฟริกาใต จึงมี
สถานที่สําคัญมากมาย นําทานชมในบริเวณเมือง โดยเฉพาะจัตุรัสกลางเมือง 
Church Square ชมอนุสาวรียของอดีตประธานธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร ช่ือพอล 
ครูเกอร ในบริเวณใกลเคียงกันน้ันเปนที่ตั้งของศาลาวาการเมือง อันมีอนุสาวรียของ
แอนดีส พรีทอรีอัสผูกอตั้งเมือง และลูกชาย อีกทั้งสถานที่สําคัญทางราชการของ
เมืองตางๆ เชน ทําเนียบประธานาธิบดีและที่ทําการรัฐบาลวุฒิสภา ที่มีความ
สวยงามและยิ่งใหญอลังการจนถูกจัดอันดับเปนสถาปตยกรรมอันงดงามติดอันดับ
โลกอีกดวย  นอกจากสถาปตยกรรมอันงดงามแลว อีกสถานที่แหงความรูเพ่ือเขาถึง
ชนพื้ น เมื อ งผู ก ล า  ชมภายนอกพิ พิ ธภัณ ฑ วู ร เท รค เกอร  (Voortrekker 
Monument & Museum) อนุสรณสถานฉลองครบรอบ 100 ปสงครามกับ
พื้นเมือง อีกทั้งวิถีแหงชาวบัวรชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากน้ันนําทาน
ถายรูปดานนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณน้ีเปนสถานที่ตั้ งของ
ทําเนียบประธานาธิปดขีองแอฟริกาใต ซึ่งมีเหตุการณสําคัญตางๆของประวัติศาสตร
เกิดขึ้นที่น่ี ใหทานไดอิสระถายรูปคูกับรูปปم�นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา 



 

 

(Nelson Mandala) ที่ยืนตระหงานอยูเหนือสวน แมนเดลาเขารับตําแหนงที่น่ีเมื่อ
ป 1994 เปนประธานาธิบดีที่ไดรับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของ
แอฟริกาใต 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน 
บาย จาก น้ัน นํ าท าน เดิ นทางต อสู เขตวน อุทยานสัต วป� าขุ น เขาพี ลั น เนส เบิ รก

(Pilanesburg) เพื่อจากน้ันนําทานสูที่พักสุดหรูและพรอมดวยกิจกรรมหลากหลาย 
เมืองซันซิตี้ (Sun City)  เมืองที่ถูกสรางตามจินตนาการของ ชอล เคิรชเนอร  มหา
เศรษฐีนักลงทุนผูมั่งคั่ง ใชงบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสราง
อยางปราณีตและสรางสรรคกวา 18 ป จากดินแดนอันไรคาในอดีตแหงแควน 
Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต เปนอาณาจักรอันกวางใหญ
และพรอมสรรพไปดวยสถานที่พักผอนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญอลังการ
รวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1992 ดวย
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เขาสูที่พักสุดหรูเพียบพรอมไปดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครัน ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก ทามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติที่ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก อันเปนเอกลักษณโดดเดนที่สุด
ของการทองเที่ยวมายังแอฟริกาใต คือ ซาฟารีลอดจ บนผืนป�าอันอุดมสมบูรณน้ี 
ทานจะมีโอกาสไดถายรูปและสัมผัสสัตวป�าแบบใกลชิด กับ กิจกรรมสองสัตวซาฟารี
ยามพลบคํ่า ที่พากันออกหากินในยามคํ่า อันเปนวัฏจักรชีวิตอันนาพิศวง ทั้งสัตวป�า
นอยใหญนานาชนิดจะพากันออกหากินในชวงเวลาน้ัน ***เพื่อความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนสําคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเขารวมกิจกรรมสองสัตว สําหรับผู
เดินทางที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป และสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายในทุกกรณี*** 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3: สวนเสือ – หมูบานเลเซดี   
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเปนบรรยากาศการทองเที่ยวเปน

แบบซาฟารี อันโดดเดนของแอฟริกา ชมสัตวป�า เชน เสือขาว มาลาย และสัตวแปลกๆ
อ่ืนอีกมากมายรอใหทานไดไปสัมผัสกันอยางใกลชิดและเก็บภาพประทับใจกันไดเต็มที่  
ซึ่งสัตวเหลาน้ันอยูอาศัยกันในป�าตามแบบระบบนิเวศนอันแตกตางกัน ของแตละชนิด
สัตวน้ันๆ ในแตละโซนพื้นที่อันตางกันออกไปเปนการชมสัตวตามสภาพวิถีชีวิตจริงอัน
นามหัศจรรยแหงธรรมชาติลวนๆ อันหาชมไดยากยิ่งทีเดียว 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังหมูบานเลเซดี หมูบานวัฒนธรรมแหงน้ีนําเสนอวิถีชีวิต
หลากหลายรูปแบบและประวัติความเปนมาของชนเผาพื้นเมืองตางๆ ของชาว
แอฟริกาใต ได อย างละเอียดและน าสนใจ ทั้ งรูป แบบบ าน เรือนที่ อยู อ าศั ย  
ศิลปะการแสดงตางๆ รอใหทานไดศึกษาและเรียนรูอยางนาสนใจ หลังการชื่นชม
วัฒนธรรมทองถิ่นที่ทําใหเราเขาถึงชนพื้นเมืองในเวลาอันรวดเร็วน้ีแลว และใหทานได
ชมโชวพื้นเมือง ของชาวเลเซ 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
พิเศษ บริการทานดวยบารบคีิวเน้ือสัตวหลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เชน เน้ือกวาง 
มาลาย จระเข ควายป�า ฯลฯ 

ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก PEERMONT METCOURT หรือเทียบเทา 
วันที่ 4: โจฮันเนสเบิรก – เคปทาวน – Table Mountain  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
... น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเมืองเคปทาวน 
... น. ออกเดินทาง โดยเท่ียวบินที่ BA…….. 
บาย นําทานขึ้นกระเชาหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู  ภู เขาโต ะ หรือ Table 

Mountain 1ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ  (New 7 Wonders of 
Nature) ที่ตั้งอยูทางทิศใตของเมืองเคปทาวน เปนภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต 
มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโตะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
ประกอบกับการกัดกรอนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิด
เปนพืชถิ่น เดียวที่ ไมมี ในที่ ใดในโลก (Endemic Species) ขางบนภู เขาน้ันมี
ธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอยางลงตัวผาน ภูเขา, หุบเขา สายน้ํา และลําธาร นํา
ทานขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดน้ีทานจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน
โดยรอบไดทั้งหมด (ทั้งน้ีการน่ังกระเชาตองขึ้นกับสภาพอากาศอีกดวย หากมีการปดทํา
การทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไมจําเปนตองแจงลวงหนา 
ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5: ฟารมนกกระจอกเทศ – ไรองุนกรูทคอนสแตนเทีย – วิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด  

วอเตอรฟรอนท 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตวอันปนเอกลักษณอีกอยางของเมือง คือนกกระจอกเทศ 

ณ ฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศ ที่มีช่ือเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm  
เรียนรูเร่ืองราวอันนาสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่มีจุดเดนคือ เปนสัตวปกขนาดใหญ



 

 

แตแทนที่จะใชปกบินกลับมีความชํานาญในการใชขาวิ่งไดอยางรวดเร็วที่สุดในโลกเลย
เลยทีเดียว แถมปจจุบันยังเปนสัตวเศรษฐกิจสําคัญของประเทศอีกดวย   

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
เมนูจากเน้ือและไข ของนกกระจอกเทศ 

บาย จากน้ันนําทานสูไรองุนแหลงผลิตไวนขึ้นชื่อและเกาแกที่สุดในแอฟริกาใต กรูทคอนส
แตนเทีย (Groot Constantia) ที่สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1692 โดยผูวาการเมือง
ชาวดัตซ จนกระทั่งปจจุบันยังคงดําเนินการทําไวน หรือเหลาองุนอันขึ้นชื่ออยู และเปด
บริการใหคนทั่วไปเขาชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑไวนซึ่งจัด แสดงประวัติความเปนมา
ของไวนยอนหลังไปถึง 500ป ในชวงคริสตวรรษที่  18-19 จากความมั่งคั่ งใน
อุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายไวนไดก็ทําใหมีการสรางบาน และโรงบมในสไตล
สถาปตยกรรมอันโดดเดนและสวยงาม ที่ เรียกวา  เคป ดัตซ (Cape Dutch) มี
ลักษณะเปนแบบตัวอาคารสีขาวมุง หลังคาดวยหญา  ประดับตกแตงดวยลวดลายปูน
ปم�นบริเวณหนาจั่วอันเปนเอกลักษณที่ยังอยูมาจนทุกวันน้ี ซ่ึงทานสามารถชมบรรยากาศ
อันงดงามและเลือกซื้อไวนขึ้นชื่อไดตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางเขาสูตัวเมืองเคปทาวน 
(Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแหงที่ทานไมควรพลาดในการ
ไปเยือนครั้งหน่ึงในชีวิต  ทั้งในยุคใหมที่เมืองน้ีเคยไดรับเกียรติเปนเจาภาพแขงขัน
ฟุตบอลโลกในป 2010 ที่ผานมา แลวยังเปนเมืองเกาแกกวา 300 ป อีกทั้งสภาพ
อากาศที่คอนขางบริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งป ดวยเปนเมืองที่มีลักษณะคลายอาง มีลมพัด
แรงจนพัดเอามลพิษตางๆออกไปหมด  เน่ืองดวยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยูทางตอน
ใตสุดของประเทศ มีแหลมกูดโฮปที่ยื่นออกไประหวาง มหาสมุทรอินเดีย และ
มหาสมุทรแอตแลนติค ปจจุบันน้ีมีความใหญเปนอันดับสามและเปนเมืองหลวงฝ�ายนิติ
บัญญัติของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซ่ึงเปนเมืองหลวงดาน
การบริหารประเทศ และศูนยกลางทางฝ�ายตุลาการ จากน้ันนําทานถายรูปและพักผอน
บริเวณริมอาว ยานวิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท (Victoria & Alfred 
Waterfront ) สถานที่พักผอนตากอากาศ ในบรรยากาศกอนคํ่า อันงดงามรอใหทาน
ไดสัมผัส ทั้งรานอาหาร รานคา โรงภาพยนต บริเวณทาเรือน้ัน อีกมุมมองที่ตางและ
นาสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก        เขาสูที่พัก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6: ลองเรือชมแมวน้ํา – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน – แหลมกูดโฮป – เคปทาวน  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูทาเรือฮูทเบย (Hout Bay) เพ่ือลองเรือไปชมแมวน้ําจํานวนมาก ท่ี

พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตาม



 

 

ธรรมชาติอยูบริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเปนวิถีชีวิตนารักๆ อิริยาบทอันนา
มหัศจรรยของสัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา  จากน้ันนําทานชมอีกสัตว
โลกนารักเฉพาะถิ่นที่นารักนาเอ็นดูไมแพกันน่ันคือ เหลานกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัย
ตามธรรมชาติอยูบริเวณเมืองไซมอนทาวน (Simon Town) ที่มีบานเรือนของเหลา
มหาเศรษฐีที่ต้ังลดหลั่นกันอยูบนเชิงเขา หันหนาออกสูทองทะเลสีคราม เหลาบรรดา
นกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวนอยพากันเดินตวมเตี้ยมอยางมีความสุขกันอยูบน
หาดโบลเดอรอันสงบเงียบน้ี ใหทานไดถายรูปและชมอิริยาบทนารักน้ีอยาง
สนุกสนาน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
พิเศษ บริการทานดวย เมนูกุงมังกร ทานละ 1 ตัว 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลมกูดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอัน
งดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสําคัญแหงมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต ดวย
ความยากของการเดินเรือ ผานเสนทางน้ีไปไดนั้นชางยากเย็น ทําใหมีตํานานเร่ืองเลา
ของเหลากะลาสีนักเดินเรือ ที่กลาวขานกันมาเปนเวลานาน ตั้งแตอดีตทั้งการหาย
สาบสูญไปอยางไรรองรอย ดวยกระแสคลื่นลมอันโหดราย สภาพอากาศอัน
แปรปรวนเสมอ ทําใหมีการกลาวถึงการกาวผานอาณาเขตน้ีไปไดดวยความหวังยิ่ง
น้ัน ชางยากเย็นไมนอยทีเดียว  อันเปนที่มาแหงชื่อของแหลมแหงน้ีที่ตองอาศัยความ
ศรัทธาแหงความหวังยิ่งน่ันเอง 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก        เดินทางเขาสูที่พัก STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7: เคปทาวน – สิงคโปร  
07.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินของเมืองเคปทาวน 
10.40 น. ออกเดินทางกลับสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 479 

***คณะเดินทางวันที่ 4-11 มิ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 11.00 น. และถึงสิงคโปร 
เวลา 06.10 น.*** 

วันที่ 8: สิงคโปร – กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสิงคโปร เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ SQ 972 

***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 3 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.35 น. และ
ถึงกรงุเทพฯ เวลา 11.05 น.*** 

11.05 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 
ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล
, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต
ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบรษิัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ 
จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดวันเดินทาง :   11-18 เม.ย. 62   
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 75,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) - 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 8,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 75,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 75,900.- 
ราคาไมรวมต๋ัวเครื่องบนิ (ไมรวมเที่ยวบินอินเตอรและเท่ียวบิน
ภายใน) 52,900.- 

 
 
กําหนดวันเดินทาง :   17-24 เม.ย. 62 

1-8 พ.ค.62  
19-26 มิ.ย.62    
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 63,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) - 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 8,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 63,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 63,900.- 
ราคาไมรวมต๋ัวเครื่องบนิ (ไมรวมเที่ยวบินอินเตอรและเท่ียวบิน
ภายใน) 42,900.- 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
          คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก. และมากกวา 2 
ชิ้น (สําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ), และสัมภาระเกินกวา 23 กก. มากกวา 1 ชิ้น (สําหรับ
เท่ียวบินภายในประเทศ), คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (ทานละ 28 USD)  
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (ทานละ 24 USD) 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว

ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรอืไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหม 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
  ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที ่ 
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่

เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมใน

การมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่ 
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือ

คาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     
    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืน

คาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม

วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว 

(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพัก
ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ
จําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 



 

 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 
ขอมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สําหรับผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใตกําหนดใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 
18 ป ท่ีเดินทางเขา หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต จะตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

A. หากเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเทาน้ัน 
B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเทาน้ัน  
 หนังสือยินยอมที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไมไดเดินทางมาดวย และหนังสือ
ยินยอมตองมีอายุไมเกิน 4 เดือนกอนวันเดินทาง  
     ในกรณีที่ผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป และอยูในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงทานเดียว จะตอง
ม ี
 คําส่ังศาลท่ีใหสิทธิในการดแูลเด็กโดยสมบูรณแกบิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพรอมกับเด็ก 
 ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาทานใดทานหน่ึงเสียชีวิตแลว ใหนําใบมรณะบัตรมาแสดง 
C. หากเดินทางกับผูใหญที่ไมใช บิดามารดา 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเทาน้ัน  
 หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย 
และ 
 สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฏหมาย และ 
 ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดของบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฏหมาย 
D. หากเด็กเดินทางคนเดียว 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเทาน้ัน 

และ 
 จดหมายรับรองของผูที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต ตองมี ที่อยู และรายละเอียดขอมูลเพื่อ
การติดตอ และ 
 สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่มารับเด็ก รวมถึง วีซา หรือ ใบอนุญาตอยูอาศัย 
(หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา หรือผูปกครอง
ตามกฏหมาย และบุคคลท่ีเด็กจะไปอยูอาศัยดวยในแอฟริกา เอกสารอยางใดอยางหน่ึง 
 หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดาและมารดา หรือผูปกครองตาม
กฎหมาย หรือ 



 

 

 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึงพรอมกับ คําสั่งศาลท่ีใหสิทธิใน
การดูแลเด็กโดยสมบูรณ 
โปรดทราบในใบแจงเกิดจะตองมีขอมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไมใชภาษาอังกฤษ 
จะตองแปลเอกสารฉบับน้ันเปนภาษาอังกฤษ และตองไดรับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสาร
ฉบับน้ัน หากผูโดยสารเดินทางโดยที่ไมมีเอกสารเหลาน้ี อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเขา หรือเดิน
ทางออกจากประเทศแอฟริกาใต 
ขอกําหนดที่ระบุขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับผูโดยสารที่อยูในระหวางการเปลี่ยนเครื่อง เวนแต
ผูโดยสารทานน้ันจําเปนตองมีวีซาในการเดินทางผานควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณระหวาง
กระบวนการขอวีซาในการเดินทางผาน และผูเดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซาติดตัวไวขณะ
เดินทาง 
ขอยกเวน : 
 หากผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป เดินทางสูแอฟริกาใตกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 สามารถ
เดินทางไดโดยที่ยังไมตองมีเอกสารเหลาน้ี โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ได 
 ผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป ไมจําเปนตองมีเอกสารหากเปนการเดินทางผานเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่
สนามบินนานาชาต ิ
 ผูโดยสารที่อายุต่ํากวา 18ป และถือวีซาแอฟริกาใต ไมจําเปนตองแสดงเอกสารเหลาน้ี 
 ในกรณีที่บางประเทศไดมีการรับรองชื่อผูปกครองอยางเปนทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก 
เอกสารเหลาน้ีสามารถใชยืนแสดงหลักฐานแทนได (ตัวอยางเชน: หนังสือเดินทางของอินเดียที่มีระบุ
ชื่อผูปกครองของเด็ก สามารถใชเอกสารน้ียื่นแทนเอกสารใบแจงเกิดได 

 


