
 

 

รหัสทัวร B2B1900734 

ทัวรแอฟริกาใต Once in South Africa 8 วัน 5 คืน (SQ) 
สิงคโปร - โจฮันเนสเบิรก – รูปปم�นเนลสัน แมนเดลา – อุทยานพีลันเนสเบิรก – 
Game Drive - Sun City 
สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก - หาง Mall of Africa – ชอปปم�ง – ลิ้มรสบารบีคิว
เนื้อสัตว 
โจฮันเนสเบิรก – เคปทาวน - Table Mountain 
ลองเรือชมแมวน้ํา – กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟ
รอนท 

 



 

 

สําหรับผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป (ดูขอมูลทายโปรแกรม) 
ตองมีสําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเทาน้ัน 

 
 
 

เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร       
 

2 สิงคโปร – โจฮันเนสเบิรก - พริทอเรีย –Union 
Building  - เมืองซันซิต้ี -  Game Drive  O O 

THE PALACE OF 
THE LOST CITY 

หรือเทียบเทา 

3 สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก - หาง Mall of 
Africa – ชอปปم�ง – ลิ้มรสบารบีควิเน้ือสัตว O O O 

PEERMONT 
METCOURT หรือ

เทียบเทา 

4 โจฮันเนสเบิรก – เคปทาวน – Table 
Mountain                      O O    

O 
STAY EASY CITY 
BOWL หรือเทียบเทา 

5 ลองเรือชมแมวน้ํา – กรูทคอนสแตนเทีย - 
วิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท O O X STAY EASY CITY 

BOWL  หรือเทียบเทา 

6 
หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s 
Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน – 
แหลมกูดโฮป – เคปทาวน 

O O O 
STAY EASY CITY 
BOWL หรือเทียบเทา 

7 เคปทาวน – สิงคโปร   O    

8 กรุงเทพฯ       



 

 

กําหนดการเดินทาง 

วันที่  08-15, 15-22 ,22-29 พ.ค. 62, 29พ.ค. – 05 มิ.ย. 62 59,900  
วันที่  04-11, 12-19 มิ.ย. 62, 26มิ.ย. – 03 ก.ค. 62 59,900 
วันที่  03-10, 10-17 ,17-24, 24-31 ก.ค. 62, 31ก.ค. – 07 ส.ค. 62 59,900 
วันที่  14-21 ส.ค. 62 , 28 ส.ค.-04 ก.ย. 62 59,900 
วันที่  11-18, 18-25  ก.ย. 62 65,900 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร   
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินสิงคโปร พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 
21.00 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 981 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 3 ก.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.10 น. 
และถึงสิงคโปร เวลา 00.25 น.*** 

วันที่ 2 
สิงคโปร - โจฮันเนสเบิรก – รูปปم�นเนลสัน แมนเดลา – อุทยานพีลันเนสเบิรก – 
Game Drive - Sun City 

00.25 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร  เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
02.00 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 478 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 3 ก.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.30 น. 
และถึงโจฮันเนสเบิรก เวลา 06.10 น.*** 

***คณะเดินทางวันที่ 4-11 มิ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 01.25 น. และถึงโจฮันเน
สเบิรก เวลา 06.10 น.*** 



 

 

06.35 น.  ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต (South Africa) (เวลาทองถิ่น
ชากวาประเทศไทย 6 ชั่ วโมง) จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพริทอเรีย 
(Pretoria) นามน้ีคือวีรบุรุษผูกลาเมื่อครั้งอดีตกาลนามวา แอนดีส พรีทอรีอัส 
(Andries Pretorius) ปจจุบันมีความสําคัญเมืองหลวงดานการบริหารของ
แอฟริกาใต จึงมีสถานที่สําคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร 
(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณสถานฉลองครบรอบ 100 
ปสงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแหงชาวบัวรชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ 
จากน้ันนําทานถายรูปดานนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณน้ีเปน
สถานที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต ซึ่งมีเหตุการณสําคัญตางๆ
ของประวัติศาสตรเกิดขึ้นที่น่ี ใหทานไดอิสระถายรูปคูกับรูปปم�นอดีตประธานาธิป
ดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหงานอยูเหนือสวน แมนเดลา
เขารับตําแหนงที่ น่ีเมื่อป 1994 เปนประธานาธิบดีที่ไดรับเลือกตามระบอบ
ประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต 

บาย 
 
 
 

จาก น้ันนําท านเดินทางตอสู เขตวนอุทยานสัตวป� าขุน เขาพีลัน เนสเบิ รก
(Pilanesburg) เพื่ อจากน้ันนําทานสูที่พั กสุดหรูและพรอมดวยกิจกรรม
หลากหลาย เมืองซันซิตี้ (Sun City)  เมืองที่ถูกสรางตามจินตนาการของ ชอล 
เคิรชเนอร  มหาเศรษฐีนักลงทุนผูมั่งคั่ง ใชงบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลา
ยาวนานในการสรางอยางปราณีตและสรางสรรคกวา 18 ป จากดินแดนอันไรคา
ในอดีตแหงแควน Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต เปน
อาณาจักรอันกวางใหญและพรอมสรรพไปดวยสถานที่พักผอนตากอากาศอันสวย
หรูและยิ่งใหญอลังการรวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สรางขึ้น
ในป ค.ศ.1992 ดวยสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เขาสูที่พักสุดหรู



 

 

เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ดวยบริการระดับมาตรฐาน
โลก ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก อัน
เปนเอกลักษณโดดเดนที่สุดของการทองเที่ยวมายังแอฟริกาใต คือ ซาฟารีลอดจ 
บนผืนป�าอันอุดมสมบูรณ น้ี ทานจะมีโอกาสไดถายรูปและสัมผัสสัตวป�าแบบ
ใกลชิด กับ กิจกรรมสองสัตวซาฟารียามพลบคํ่า ที่พากันออกหากินในยามค่ํา อัน
เปนวัฏจักรชีวิตอันนาพิศวง ทั้งสัตวป�านอยใหญนานาชนิดจะพากันออกหากินใน
ชวงเวลาน้ัน ***เพื่อความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ ทางซาฟารี ขอสงวน
สิทธิ์การเขารวมกิจกรรมสองสัตว สําหรับผูเดินทางที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป และ
สงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจายในทุกกรณี*** 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก    นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY หรือ

เทียบเทา 

วันที่ 3 สวนเสือ – โจฮันเนสเบริก - หาง Mall of Africa – ชอปปم�ง – ลิ้มรสบารบีควิ
เน้ือสัตว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเปนบรรยากาศการ

ทองเที่ยวเปนแบบซาฟารี อันโดดเดนของแอฟริกา ชมสัตวป�า เชน เสือขาว มา
ลาย และสัตวแปลกๆอ่ืนอีกมากมายรอใหทานไดไปสัมผัสกันอยางใกลชิดและเก็บ
ภาพประทับใจกันไดเต็มที่  ซึ่งสัตวเหลาน้ันอยูอาศัยกันในป�าตามแบบระบบ
นิเวศนอันแตกตางกัน ของแตละชนิดสัตวนั้นๆ ในแตละโซนพื้นที่อันตางกันออกไป
เปนการชมสัตวตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันนามหัศจรรยแหงธรรมชาติลวนๆ อันหา
ชมไดยากยิ่งทีเดียว 



 

 

คํ่า 
 
 
 
 

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

พิเศษ บริการทานดวยบารบคีิวเน้ือสัตวหลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เชน เน้ือ
กวาง มาลาย จระเข ควายป�า ฯลฯ 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PEERMONT METCOURT หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 โจฮันเนสเบิรก – เคปทาวน - Table Mountain 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
... น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเมืองเคป

ทาวน(Cape Town) 

... น. ออกเดินทาง โดยเท่ียวบินที่ BA…….. 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานขึ้นกระเชาหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู ภูเขาโตะ หรือ Table 
Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of 
Nature) ที่ต้ังอยูทางทิศใตของเมืองเคปทาวน เปนภูเขาท่ีมีความสูงระดับ 3563 
ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโตะ โดยเกิดจากการยกตวัของ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองนเมือง 
บาย 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังหาง Mall of Africa ซึ่งเปนหางสรรพสินคาติด
อันดับของประเทศแอฟริกา มีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อ ทั้งสินคาแบรดเนม 
สินคาพื้นเมืองและรานอาหารมากมาย ใหทานไดอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 



 

 

เปลือกโลกประกอบกบัการกัดกรอนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิด
และหลายชนิดเปนพืชถิ่นเดียวที่ไมมีในท่ีใดในโลก (Endemic Species) 
ขางบนภูเขาน้ันมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอยางลงตัวผาน ภูเขา, หุบเขา 
สายน้ํา และลําธาร นําทานขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดน้ีทานจะสามารถ
มองเห็นเมืองเคปทาวนโดยรอบไดทั้งหมด (ทั้งน้ีการน่ังกระเชาตองขึ้นกับสภาพ
อากาศอีกดวย หากมีการปดทําการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการโดยที่ไมจําเปนตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ลองเรือชมแมวน้ํา – กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟ
รอนท 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูทาเรือฮูทเบย (Hout Bay) เพ่ือลองเรือไปชมแมวน้ําจํานวนมาก 

ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตาม
ธรรมชาติอยูบริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเปนวิถีชีวิตนารักๆ อิริยาบทอัน
นามหัศจรรยของสัตวโลกนารกัอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บาย จากน้ันนําทานสูไรองุนแหลงผลิตไวนขึ้นชื่อและเกาแกที่สุดในแอฟริกาใต กรูท
คอนสแตนเทีย (Groot Constantia) ที่สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1692 โดยผูวา



 

 

การเมืองชาวดัตซ จนกระทั่งปจจุบันยังคงดําเนินการทําไวน หรือเหลาองุนอันขึ้น
ชื่ออยู และเปดบริการใหคนทั่วไปเขาชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑไวนซึ่งจัด 
แสดงประวัติความเปนมาของไวนยอนหลังไปถึง 500ป ในชวงคริสตวรรษที่ 18-
19 จากความมั่งคั่งในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายไวนไดก็ทําใหมีการสราง
บาน และโรงบมในสไตลสถาปตยกรรมอันโดดเดนและสวยงาม ที่เรียกวา  เคป 
ดัตซ (Cape Dutch) มีลักษณะเปนแบบตัวอาคารสีขาวมุง หลังคาดวยหญา  
ประดับตกแตงดวยลวดลายปูนปم�นบริเวณหนาจั่วอันเปนเอกลักษณที่ยังอยูมาจน
ทุกวันน้ี ซึ่งทานสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื้อไวนขึ้นชื่อไดตาม
อัธยาศัย จากน้ันเดินทางเขาสูตัวเมืองเคปทาวน (Cape Town) เมืองสวยติด
อันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแหงที่ทานไมควรพลาดในการไปเยือนครั้งหน่ึงในชีวิต  
ทั้งในยุคใหมที่เมืองน้ีเคยไดรับเกียรติเปนเจาภาพแขงขันฟุตบอลโลกในป 2010 
ที่ผานมา แลวยังเปนเมืองเกาแกกวา 300 ป อีกทั้งสภาพอากาศที่คอนขาง
บริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งป ดวยเปนเมืองที่มีลักษณะคลายอาง มีลมพัดแรงจนพัด
เอามลพิษตางๆออกไปหมด  เน่ืองดวยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยูทางตอนใตสุด
ของประเทศ มีแหลมกูดโฮปที่ยื่นออกไประหวาง มหาสมุทรอินเดีย และ
มหาสมุทรแอตแลนติค ปจจุบันน้ีมีความใหญเปนอันดับสามและเปนเมืองหลวง
ฝ�ายนิติบัญญัติของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึ่งเปน
เมืองหลวงดานการบริหารประเทศ และศูนยกลางทางฝ�ายตุลาการ จากน้ันนําทาน
ถายรูปและพักผอนบริเวณริมอาว ยานวิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท 
(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่พักผอนตากอากาศ ในบรรยากาศ
กอนคํ่า อันงดงามรอใหทานไดสัมผัส ทั้งรานอาหาร รานคา โรงภาพยนต บริเวณ
ทาเรือน้ัน อีกมุมมองที่ตางและนาสนใจของเมืองโรแมนติกนี้ 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6  หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอน

ทาวน – แหลมกูดโฮป – เคปทาวน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปยังหาด Muizenberg เปนชายหาดที่ตั้งอยูรอบนอกเมืองเคป

ทาวนที่อยูบนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝم�งของ False Bay โดยมีความยาว
มากกวา 20 กิโลเมตร เปนหาดที่อยุติดทางฝم�งมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวคือกิจกรรมโตคลื่น นอกจากน้ียังเปนที่ตั้งของ yacht club และ 
canoe club และยังมีมุมสวยๆถายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระทอมสีสัน
สดใสบนหาดก็เปนเสนหที่ดึงดูดนอกทองเท่ียวดวย  จากน้ันนําทานชมอีกสัตวโลก
นารักเฉพาะถิ่นที่นารักนาเอ็นดูไมแพกันน่ันคือ เหลานกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตาม
ธรรมชาติ อยู บ ริ เวณ เมื อ งไซม อนทาวน  (Simon Town) โดยผ านถนน 
Chapman’s Peak ถนนที่ขึ้นชื่อวาเปนถนนสายที่สวยที่สุดในโลกสายหน่ึง ติด
ริมฝم�งมหาสมุทร เมืองไซมอนทาวนน้ีเปนเมืองที่มีบานเรือนของเหลามหาเศรษฐี
ที่ตั้งลดหลั่นกันอยูบนเชิงเขา หันหนาออกสูทองทะเลสีคราม เหลาบรรดานก
เพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวนอยพากันเดินตวมเตี้ยมอยางมีความสุขกันอยูบน
หาดโบลเดอรอันสงบเงียบน้ี ใหทานไดถายรูปและชมอิริยาบทนารักน้ีอยาง
สนุกสนาน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลมกูดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพ
อันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสําคัญแหงมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต 
ดวยความยากของการเดินเรือ ผานเสนทางน้ีไปไดน้ันชางยากเย็น ทําใหมีตํานาน
เร่ืองเลาของเหลากะลาสีนักเดินเรือ ที่กลาวขานกันมาเปนเวลานาน ต้ังแตอดีตทั้ง
การหายสาบสูญไปอยางไรรองรอย ดวยกระแสคลื่นลมอันโหดราย สภาพอากาศ
อันแปรปรวนเสมอ ทําใหมีการกลาวถึงการกาวผานอาณาเขตนี้ ไปไดดวย
ความหวังยิ่งน้ัน ชางยากเย็นไมนอยทีเดียว  อันเปนที่มาแหงชื่อของแหลมแหงน้ีที่
ตองอาศัยความศรัทธาแหงความหวังยิ่งน่ันเอง 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 เคปทาวน – สิงคโปร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
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 เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.35 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ SQ 972 



 

 

11.05 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว

ทั้ง
ระหวาง
ประเทศ 

และ 
ภายในปร

ะเทศ 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

08 พ.ค. - 15 พ.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

 15 พ.ค. - 22 พ.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

22 พ.ค. - 29 พ.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

04 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

12 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

26 มิ.ย. - 03 ก.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

03 ก.ค. – 10 ก.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 



 

 

10 ก.ค. – 17 ก.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

17 ก.ค. – 24 ก.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

24 ก.ค. – 31 ก.ค. 
62  59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

31 ก.ค. – 07 ส.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

14 ส.ค. – 21 ส.ค. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

28 ส.ค. – 04 ก.ย. 
62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

11 ก.ย. – 18 ก.ย. 
62 65,900 65,900 - - 43,900 11,900 

18 ก.ย. – 25 ก.ย. 
62 65,900 65,900 - - 43,900 11,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงนิมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข



 

 

กรมธรรม) 
         ** ลกูคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         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% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น (สําหรับ
เท่ียวบินระหวางประเทศ), และสัมภาระเกินกวา 23 กก. มากกวา 1 ชิ้น (สําหรับเท่ียวบิน
ภายในประเทศ),  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (30 USD) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด 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 และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน 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.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) (สําหรับชาวตางชาติที่
ตองยื่นวีซาเขาประเทศแอฟริกาใต) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน 
หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไม
ครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร (สําหรับชาวตางชาติที่ตองยื่นวีซา
เขาประเทศแอฟริกาใต) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
3. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

ขอมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สําหรับผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป 

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

A. หากเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทบัตรารับรองจากกงสุลเทาน้ัน 
B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเทาน้ัน  
 หนังสือยินยอมท่ีเปนลายลักษณอักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไมไดเดินทางมาดวย และหนังสือ
ยินยอมตองมีอายุไมเกิน 4 เดือนกอนวันเดินทาง  



 

 

     ในกรณีที่ผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป และอยูในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงทานเดียว 
จะตองมี 
 คําส่ังศาลท่ีใหสิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณแกบิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพรอมกับเด็ก 
 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 ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเทานั้น 

และ 
 จดหมายรับรองของผูท่ีมารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต ตองมี ที่อยู และรายละเอียดขอมูลเพื่อ
การติดตอ และ 
 สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่มารับเด็ก รวมถึง วีซา หรือ ใบอนุญาตอยูอาศัย 
(หากมีการขอตรวจสอบ) และท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา หรือผูปกครอง
ตามกฏหมาย และบุคคลท่ีเด็กจะไปอยูอาศัยดวยในแอฟริกา เอกสารอยางใดอยางหน่ึง 
 หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดาและมารดา หรือผูปกครองตาม
กฎหมาย หรือ 
 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึงพรอมกับ คําสั่งศาลที่ใหสิทธิ
ในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ 
โปรดทราบในใบแจงเกิดจะตองมีขอมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไมใชภาษาอังกฤษ 
จะตองแปลเอกสารฉบับน้ันเปนภาษาอังกฤษ และตองไดรับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสาร
ฉบับน้ัน หากผูโดยสารเดินทางโดยที่ไมมีเอกสารเหลาน้ี อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเขา หรือเดิน
ทางออกจากประเทศแอฟริกาใต 
ขอกําหนดที่ระบุขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับผูโดยสารที่อยูในระหวางการเปลี่ยนเครื่อง เวนแต
ผูโดยสารทานน้ันจําเปนตองมีวีซาในการเดินทางผานควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณระหวาง



 

 

กระบวนการขอวีซาในการเดินทางผาน และผูเดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซาติดตัวไว
ขณะเดินทาง 

ขอยกเวน 

 หากผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป เดินทางสูแอฟริกาใตกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโดยที่ยังไมตองมีเอกสารเหลาน้ี โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ.2558 ได 
 ผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป ไมจําเปนตองมีเอกสารหากเปนการเดินทางผานเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
ที่สนามบินนานาชาต ิ
 ผูโดยสารที่อายุต่ํากวา 18ป และถือวีซาแอฟริกาใต ไมจําเปนตองแสดงเอกสารเหลาน้ี 
 ในกรณีที่บางประเทศไดมีการรับรองชื่อผูปกครองอยางเปนทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก 
เอกสารเหลาน้ีสามารถใชยืนแสดงหลักฐานแทนได (ตัวอยางเชน: หนังสือเดินทางของอินเดียที่มี
ระบุชื่อผูปกครองของเด็ก สามารถใชเอกสารน้ียื่นแทนเอกสารใบแจงเกิดได 

 
 


