
 

 

รหัสทัวร B2B1902190 

ทัวรแอฟริกาใต BELOVED IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน (SQ) 
สองสัตวซาฟารี   โจฮันเนสเบิรก   เคปทาวน 
แหลมกูดโฮป   Table Mountain 
 

 
 



 

 

 
  
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร   
18.00 น.  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินสิงคโปร แอรไลน  พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
ใหกับทาน 

21.10 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ 981 
 

วันที่ 2 สิงคโปร – โจฮันเนสเบิรก - พริทอเรีย –Union Building - เมืองซันซิตี้ -  
Game Drive 

00.25 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร  เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 30 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 00.40 น. 
*** 

01.30 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินที่ SQ 478 
06.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต (South Africa) (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นนําทานเดินทางสูจากนั้นนําทานสู 
“City of Jacaranda”   อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปในชวงเดือนตุลาคม เปน
สัญลักษณประจําเมืองอันโดดเดน คือดอกไมสีมวงสด คือดอกแจกการันดา 
(Jacaranda) ***ดอก แจกการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกป***  โดยชื่อของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – สงิคโปร์   
วนัที� �. สงิคโปร์ – โจฮนัเนสเบิร์ก - พริทอเรีย –Union Building  - เมืองซนัซิตี � -  Game Drive 
วนัที� �. สวนเสอื – โจฮนัเนสเบิร์ก - ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิ�ง – ลิ �มรสบาร์บีคิวเนื �อสตัว ์
วนัที� �. โจฮนัเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain                      
วนัที� �. ลอ่งเรือชมแมวนํ �า – กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 
วนัที� �. หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์ 
วนัที� �. เคปทาวน์ – สงิคโปร์   
วนัที� �. สงิคโปร์ – กรุงเทพฯ 



 

 

(Pretoria) นามน้ีคือวีรบุรุษผูกลาเม่ือครั้งอดีตกาลนามวา แอนดีส พรีทอรีอัส 
(Andries Pretorius) ปจจุบันมีความสําคัญเมืองหลวงดานการบริหารของ
แอฟริกาใต จึงมีสถานที่สําคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร 
(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณสถานฉลองครบรอบ 
100 ปสงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแหงชาวบัวรชนพื้นเมืองผิวขาวกับการ
อพยพ จากนั้นนําทานถายรูปดานนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณ
น้ีเปนสถานที่ต้ังของทําเนียบประธานาธิปดขีองแอฟริกาใต ซึ่งมีเหตุการณสําคัญ
ตางๆของประวัติศาสตรเกิดขึ้นที่น่ี ใหทานไดอิสระถายรูปคูกับรูปปم�นอดีตประธา
นาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหงานอยูเหนือสวน 
แมนเดลาเขารับตําแหนงที่นี่เมื่อป 1994 เปนประธานาธิบดีที่ไดรับเลือกตาม
ระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เขตวนอุทยานสัตวป�าขุนเขาพีลันเนสเบิรก

(Pilanesburg) เพื ่อจากนั้นนําทานสู ที ่พักสุดหรูและพรอมดวยกิจกรรม
หลากหลาย เมืองซันซิตี ้ (Sun City)  เมืองที่ถูกสรางตามจินตนาการของ 
ชอล เคิรชเนอร มหาเศรษฐีนักลงทุนผู มั ่งคั ่ง ใชงบประมาณมหาศาล ทั้ง
ระยะเวลายาวนานในการสรางอยางปราณีตและสรางสรรคกวา 18 ป จาก
ดินแดนอันไรคาในอดีตแหงแควน Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของ
แอฟริกาใต เปนอาณาจักรอันกวางใหญและพรอมสรรพไปดวยสถานที่พักผอน
ตากอากาศอันสวยหรูและยิ ่งใหญอลังการรวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ 
(The Palace) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1992 ดวยสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียน
ผสมแอฟริกัน เขาสูที่พักสุดหรูเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบ



 

 

ครัน ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ทานไม
สามารถสัมผัสไดจากที ่ใดในโลก อันเปนเอกลักษณโดดเดนที ่สุดของการ
ทองเที่ยวมายังแอฟริกาใต คือ ซาฟารีลอดจ บนผืนป�าอันอุดมสมบูรณนี้ ทาน
จะมีโอกาสไดถายรูปและสัมผัสสัตวป�าแบบใกลชิด กับ กิจกรรมสองสัตว
ซาฟารียามพลบคํ่า ที่พากันออกหากินในยามคํ่า อันเปนวัฏจักรชีวิตอันนา
พิศวง ท้ังสัตวป�านอยใหญนานาชนิดจะพากันออกหากินในชวงเวลาน้ัน 
 
 ***เพื่อความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การ
เขารวมกิจกรรมสองสัตว สําหรับผูเดินทางที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป และสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายในทุกกรณี*** 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก เดินทางเขาสูที ่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก - หาง Mall of Africa – ชอป
ปم�ง – ลิ้มรสบารบีคิวเนื้อสัตว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสวนเสือ (The Lion Park)  เปลี ่ยนเปนบรรยากาศการ

ทองเที่ยวเปนแบบซาฟารี อันโดดเดนของแอฟริกา ชมสัตวป�า เชน เสือขาว มา
ลาย และสัตวแปลกๆอื่นอีกมากมายรอใหทานไดไปสัมผัสกันอยางใกลชิดและ
เก็บภาพประทับใจกันไดเต็มท่ี  ซ่ึงสัตวเหลาน้ันอยูอาศัยกันในป�าตามแบบระบบ
นิเวศนอันแตกตางกัน ของแตละชนิดสัตวนั้นๆ ในแตละโซนพื้นที่อันตางกัน
ออกไปเปนการชมสัตวตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันนามหัศจรรยแหงธรรมชาติ
ลวนๆ อันหาชมไดยากยิ่งทีเดียว 



 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังหาง Mall of Africa ซึ่งเปนหางสรรพสินคา

ติดอันดับของประเทศแอฟริกา มีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อ ทั้งสินคาแบร
ดเนม สินคาพื ้นเมืองและรานอาหารมากมาย ใหทานไดอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
พิเศษ บริการทานดวยบารบีคิวเนื ้อสัตวหลากชนิดแบบ
แอฟริกัน อาทิ เชน เน้ือกวาง มาลาย จระเข ควายป�า ฯลฯ 

ที่พัก เ ดิ นทา ง เ ข  า ส ู  ท ี ่ พั ก  PEERMONT METCOURT หรื อ
เทียบเทา 
 

วันที่ 4 โจฮันเนสเบิรก – เคปทาวน - Table Mountain 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเมือง
เคปทาวน (Cape Town) 

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

... น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน (Cape Town) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย 
 

นําทานขึ้นกระเชาหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู ภูเขาโตะ หรือ Table 
Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders 
of Nature) ที่ต้ังอยูทางทิศใตของเมืองเคปทาวน เปนภูเขาที่มีความสูงระดับ 
3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโตะ โดยเกิดจากการยก
ตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกรอนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืช
นานาชนิดและหลายชนิดเปนพืชถิ ่นเดียวที ่ไมมีในที ่ใดในโลก (Endemic 
Species) ขางบนภูเขาน้ันมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอยางลงตัวผาน 
ภูเขา, หุบเขา สายนํ้า และลําธาร นําทานขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุด
น้ีทานจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวนโดยรอบไดทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ทั้งนี้การนั่งกระเชาตองขึ้นกับสภาพอากาศอีกดวย หากมีการปดทําการทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไมจําเปนตองแจงลวงหนา 
ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดิ นทาง เข  าส ู  ท ี ่ พั ก  STAY EASY CITY BOWL หรื อ

เทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 ลองเรือชมแมวนํ ้า – กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย 
แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูทาเรือฮูทเบย (Hout Bay) เพื ่อลองเรือไปชมแมวนํ้า

จํานวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมี
ความสุขกันตามธรรมชาติอยูบริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเปนวิถีชีวิต
นารักๆ อิริยาบทอันนามหัศจรรยของสัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบาน
เรา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานสูไรองุนแหลงผลิตไวนขึ้นชื่อและเกาแกที่สุดในแอฟริกาใต กรูท

คอนสแตนเทีย (Groot Constantia) ที่สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1692 โดย
ผูวาการเมืองชาวดัตซ จนกระทั่งปจจุบันยังคงดําเนินการทําไวน หรือเหลาองุน
อันขึ้นชื่ออยู และเปดบริการใหคนทั่วไปเขาชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑไวน
ซึ่งจัด แสดงประวัติความเปนมาของไวนยอนหลังไปถึง 500ป ในชวงคริสต
วรรษที่ 18-19 จากความมั่งคั่งในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายไวนไดก็
ทําใหมีการสรางบาน และโรงบมในสไตลสถาปตยกรรมอันโดดเดนและ
สวยงาม ที่เรียกวา  เคป ดัตซ (Cape Dutch) มีลักษณะเปนแบบตัวอาคารสี
ขาวมุง หลังคาดวยหญา  ประดับตกแตงดวยลวดลายปูนปم�นบริเวณหนาจั่วอัน
เปนเอกลักษณที่ยังอยูมาจนทุกวันนี้ ซึ่งทานสามารถชมบรรยากาศอันงดงาม
และเลือกซื้อไวนขึ้นชื่อไดตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางเขาสูตัวเมืองเคปทาวน 
(Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแหงที่ทานไมควร
พลาดในการไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต  ทั้งในยุคใหมที่เมืองนี้เคยไดรับเกียรติ
เปนเจาภาพแขงขันฟุตบอลโลกในป 2010 ที่ผานมา แลวยังเปนเมืองเกาแก
กวา 300 ป อีกทั้งสภาพอากาศที่คอนขางบริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งป ดวยเปน
เมืองที่มีลักษณะคลายอาง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษตางๆออกไปหมด  
เนื่องดวยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยูทางตอนใตสุดของประเทศ มีแหลมกูด
โฮปที่ยืน่ออกไประหวาง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค ปจจุบัน
นี้มีความใหญเปนอันดับสามและเปนเมืองหลวงฝ�ายนิติบัญญัติของแอฟริกา 



 

 

นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึ่งเปนเมืองหลวงดานการบริหาร
ประเทศ และศูนยกลางทางฝ�ายตุลาการ จากนั้นนําทานถายรูปและพักผอน
บริเวณริมอาว ยานวิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท (Victoria 
& Alfred Waterfront ) สถานที่พักผอนตากอากาศ ในบรรยากาศกอนคํ่า 
อันงดงามรอใหทานไดสัมผัส ทั้งรานอาหาร รานคา โรงภาพยนต บริเวณ
ทาเรือน้ัน อีกมุมมองที่ตางและนาสนใจของเมืองโรแมนติกนี้ 
 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เดิ นทาง เข  าส ู  ท ี ่ พั ก  STAY EASY CITY BOWL หรื อ
เทียบเทา 
 

วันที่ 6 หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูง
นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน – แหลมกูดโฮป – เคปทาวน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปยังหาด Muizenberg เปนชายหาดที่ตั้งอยูรอบนอกเมือง

เคปทาวนที่อยูบนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝم�งของ False Bay โดยมีความ
ยาวมากกวา 20 กิโลเมตร เปนหาดที่อยุติดทางฝم�งมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่



 

 

ดึงดูดนักทองเที่ยวคือกิจกรรมโตคลื่น นอกจากน้ียังเปนที่ต้ังของ yacht club 
และ canoe club และยังมีม ุมสวยๆถายร ูปมากมาย โดยเฉพาะภาพ
กระทอมสีสันสดใสบนหาดก็เปนเสนหที่ดึงดูดนอกทองเที่ยวดวย  จากนั้นนํา
ทานชมอีกสัตวโลกนารักเฉพาะถิ่นที่นารักนาเอ็นดูไมแพกันนั่นคือ เหลานก
เพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยูบริเวณเมืองไซมอนทาวน (Simon 
Town) โดยผานถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึ ้นชื ่อวาเปนถนนสายที่
สวยที่สุดในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝم�งมหาสมุทร เมืองไซมอนทาวนนี้เปนเมืองที่มี
บานเรือนของเหลามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยูบนเชิงเขา หันหนาออกสูทอง
ทะเลสีคราม เหลาบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวนอยพากันเดิน
ตวมเตี้ยมอยางมีความสุขกันอยูบนหาดโบลเดอรอันสงบเงียบนี้ ใหทานได
ถายรูปและชมอิริยาบทนารักน้ีอยางสนุกสนาน 
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากนั ้นน ําท านเดินทางสูแหลมกู ดโฮป (Cape of Good Hope) ชม

ทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสําคัญแหงมหาสมุทร
แอตแลนติกตอนใต ดวยความยากของการเดินเรือ ผานเสนทางนี้ไปไดนั้นชาง
ยากเย็น ทําใหมีตํานานเรื่องเลาของเหลากะลาสีนักเดินเรือ ที่กลาวขานกันมา
เปนเวลานาน ตั้งแตอดีตทั้งการหายสาบสูญไปอยางไรรองรอย ดวยกระแส
คลื่นลมอันโหดราย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทําใหมีการกลาวถึงการ



 

 

กาวผานอาณาเขตนี้ไปไดดวยความหวังยิ่งนั้น ชางยากเย็นไมนอยทีเดียว  อัน
เปนที่มาแหงชื่อของแหลมแหงนี้ที่ตองอาศัยความศรัทธาแหงความหวังยิ่ง
น่ันเอง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เ ดิ นทา ง เ ข  า ส ู  ท ี ่ พั ก  STAY EASY CITY BOWL หรื อ

เทียบเทา 
วันที่ 7 เคปทาวน – สิงคโปร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
07.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินของเมืองเคปทาวน 
10.40 น. ออกเดินทางกลับสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน 

เที่ยวบินที่ SQ 479 
วันที่ 8 สิงคโปร – กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถึงสนามบินสิงคโปร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.35 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

โดยสายการบิน สิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินที่ SQ 972 
***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 23 ต.ค. 62 
ออกเดินทางเวลา 09.45 น.*** 

11.05 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
***คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 23 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 11.10 น.*** 



 

 

  
BELOVED IN SOUTH AFRICA  

แอฟริกาใต 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปรแอร (SQ) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
Inter และ

ตั๋ว
ภายในปร

ะเทศ 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที ่11-18 ก.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,900.- 11,900.- 
วันที ่18-25 ก.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,900.- 11,900.- 
วันที ่02-09 ต.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 43,900.- 13,900.- 
วันที ่09-16 ต.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 43,900.- 13,900.- 
วันที ่16-23 ต.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 43,900.- 13,900.- 
วันที ่23-30 ต.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 43,900.- 13,900.- 

วันที ่30 ต.ค. - 06 พ.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,900.- 13,900.- 
วันที ่13-20 พ.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,900.- 13,900.- 
วันที ่20-27 พ.ย. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 42,900.- 13,900.- 

วันที ่27 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 42,900.- 13,900.- 
วันที ่04-11 ธ.ค. 62 64,900.- 64,900.- 64,900.- 44,900.- 13,900.- 
วันที ่11-18 ธ.ค. 62 64,900.- 64,900.- 64,900.- 44,900.- 13,900.- 
วันที ่18-25 ธ.ค. 62 64,900.- 64,900.- 64,900.- 44,900.- 13,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (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. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD) 
7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ (30 USD) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากตั๋วเครือ่งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที ่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื ่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื ่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 

ขอมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สําหรับผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใตกําหนดใหเด็กที่มี
อายุตํ่ากวา 18 ป ที่เดินทางเขา หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต จะตองมีเอกสาร
ดังตอไปน้ี 

A. หากเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทาน้ัน 



 

 

B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล

เทาน้ัน  
 หนังสือยินยอมที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไมไดเดินทางมาดวย และ
หนังสือยินยอมตองมีอายุไมเกิน 4 เดือนกอนวันเดินทาง  
     ในกรณีที่ผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป และอยูในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงทาน
เดียว จะตองมี 
 คําส่ังศาลท่ีใหสิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณแกบิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพรอมกับเด็ก 
 ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาทานใดทานหน่ึงเสียชีวิตแลว ใหนําใบมรณะบัตรมาแสดง 
C. หากเดินทางกับผูใหญที่ไมใช บิดามารดา 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล

เทาน้ัน  
 หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดามารดา หรือผูปกครองตาม
กฎหมาย และ 
 สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฏหมาย และ 
 ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดของบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฏหมาย 
D. หากเด็กเดินทางคนเดียว 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล

เทาน้ัน และ 
 จดหมายรับรองของผูที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต ตองมี ที่อยู และรายละเอียด
ขอมูลเพื่อการติดตอ และ 
 สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่มารับเด็ก รวมถึง วีซา หรือ ใบอนุญาตอยู
อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา 
หรือผูปกครองตามกฏหมาย และบุคคลท่ีเด็กจะไปอยูอาศัยดวยในแอฟริกา เอกสารอยางใด
อยางหนึ่ง 
 หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดาและมารดา หรือผูปกครองตาม
กฎหมาย หรือ 



 

 

 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่งพรอมกับ คําสั่งศาลที่ให
สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ 
โปรดทราบในใบแจงเกิดจะตองมีขอมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไมใช
ภาษาอังกฤษ จะตองแปลเอกสารฉบับนั้นเปนภาษาอังกฤษ และตองไดรับการรับรองจาก
ประเทศที่ออกเอกสารฉบับน้ัน หากผูโดยสารเดินทางโดยที่ไมมีเอกสารเหลาน้ี อาจถูกปฏิเสธ
ในการเดินทางเขา หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต 
ขอกําหนดที ่ระบุขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับผู โดยสารที ่อยู ในระหวางการเปลี ่ยน
เครื่อง เวนแตผูโดยสารทานนั้นจําเปนตองมีวีซาในการเดินทางผานควรยื่นหนังสือรับรอง
ฉบับสมบูรณระหวางกระบวนการขอวีซาในการเดินทางผาน และผูเดินทางควรพกทั้งหนังสือ
รับรองและวีซาติดตัวไวขณะเดินทาง 
ขอยกเวน : 
 หากผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป เดินทางสูแอฟริกาใตกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโดยที่ยังไมตองมีเอกสารเหลานี้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ.2558 ได 
 ผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป ไมจําเปนตองมีเอกสารหากเปนการเดินทางผานเพื่อเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินนานาชาต ิ
 ผูโดยสารที่อายุต่ํากวา 18ป และถือวีซาแอฟริกาใต ไมจําเปนตองแสดงเอกสารเหลาน้ี 
 ในกรณีที่บางประเทศไดมีการรับรองชื่อผูปกครองอยางเปนทางการในหนังสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหลานี้สามารถใชยืนแสดงหลักฐานแทนได (ตัวอยางเชน: หนังสือเดินทาง
ของอินเดียที่มีระบุชื่อผูปกครองของเด็ก สามารถใชเอกสารน้ียื่นแทนเอกสารใบแจงเกิดได 

 
 
 
 
 


