
 

 

รหัสทัวร B2B1903258 

ทัวรแอฟริกา MAGIC OF CAPE TOWN 6 วัน 3 คืน (ET) 
Table Mountain   ลองเรือชมฝูงแมวน้ํา   ชมฝูงนกเพนกวิน 
แหลมกูดโฮป   เดินเลนยานวิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท 
ไรไวนกรูทคอนสแตนเทีย 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 10 
เคานเตอร U สายการบินเอธิโอเปยแอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
ใหกับทาน 

วันที่ 2 แอดดิสอาบาบา – เคปทาวน – ภูเขาโตะ Table Mountain 
01.50 น. ออกเดินทางสูเมืองแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปย โดยสายการบินเอธิโอเปย

แอรไลน เที่ยวบินที่ ET 609 
06.30 น. เดินทางถึง สนามบินแอดดิสอาบาบา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง   
08.15 น. ออกเดินทางตอสูเมืองเคปทาวน เท่ียวบินที่ ET 847 
13.45 น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 

ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เมืองเคปทาวนนั้นเปนเมือง
สวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแหงที่ทานไมควรพลาดในการไปเยือนครั้งหน่ึง
ในชีวิต  ทั้งในยุคใหมที่เมืองนี้เคยไดรับเกียรติเปนเจาภาพแขงขันฟุตบอลโลกในป 

เดนิทาง ธันวาคม 62  

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  
วนัที� �. แอดดิสอาบาบา – เคปทาวน์ – ภเูขาโต๊ะ Table Mountain 
วนัที� �. ล่องเรือชมแมวนํ �า  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์ 
วนัที� �.  หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 
วนัที� �. ย่านมลาย ู–สนามบิน - แอดดิสอาบาบา 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 
 

ราคาเริ�มต้นเพยีง 39,900.- 



 

 

2010 ที่ผานมา แลวยังเปนเมืองเกาแกกวา 300 ป อีกทั้งสภาพอากาศที่คอนขาง
บริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งป ดวยเปนเมืองที่มีลักษณะคลายอาง มีลมพัดแรงจนพัดเอา
มลพิษตางๆออกไปหมด  เนื่องดวยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยูทางตอนใตสุดของ
ประเทศ มีแหลมกูดโฮปที่ยื่นออกไประหวาง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอ
ตแลนติค ปจจุบันนี้มีความใหญเปนอันดับสามและเปนเมืองหลวงฝ�ายนิติบัญญัติ
ของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึ่งเปนเมืองหลวงดานการ
บริหารประเทศ และศูนยกลางทางฝ�ายตุลาการ  

 จากนั้นนําทานขึ ้นกระเชาหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู  ภูเขาโตะ หรือ 
Table Mountain 1ใน 7 สิ ่ งมหัศจรรย ของโลกทางธรรมชาติ  (New 7 
Wonders of Nature) ที่ตั ้งอยู ทางทิศใตของเมืองเคปทาวน เปนภูเขาที ่มี
ความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโตะ โดย
เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกรอนโดยลมฝน  บนยอดเขา
มีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเปนพืชถิ ่นเดียวที ่ไมม ีในที ่ใดในโลก 
(Endemic Species) ขางบนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอยาง
ลงตัวผาน ภูเขา, หุบเขา สายน้ํา และลําธาร นําทานขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขา โดย
จากจุดนี้ทานจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวนโดยรอบไดทั้งหมด (ทั้งนี้การน่ัง
กระเชาตองขึ้นกับสภาพอากาศอีกดวย หากมีการปดทําการทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไมจําเปนตองแจงลวงหนา ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 ลองเรือชมแมวน้ํา  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน –  
ไซมอนทาวน – แหลมกูดโฮป – เคปทาวน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูทาเรือฮูทเบย (Hout Bay) เพื่อลองเรือไปชมแมวนํ้าจํานวน

มาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกัน
ตามธรรมชาติอยู บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ ่งเป นวิถ ีช ีวิตนารักๆ 
อิริยาบทอันนามหัศจรรยของสัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา  จากน้ัน
นําทานชมอีกสัตวโลกนารักเฉพาะถิ่นที่นารักนาเอ็นดูไมแพกันนั่นคือ เหลานก
เพนกวิน ที ่มีถิ ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู บริเวณเมืองไซมอนทาวน (Simon 
Town) โดยผานถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึ้นชื่อวาเปนถนนสายที่สวย
ที ่สุดในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝ งมหาสมุทร เมืองไซมอนทาวนนี�م ้เปนเมืองที ่มี
บานเรือนของเหลามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยูบนเชิงเขา หันหนาออกสูทอง
ทะเลสีคราม เหลาบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวนอยพากันเดินตวมเตีย้ม
อยางมีความสุขกันอยูบนหาดโบลเดอรอันสงบเงียบนี้ ใหทานไดถายรูปและชม
อิริยาบทนารักน้ีอยางสนุกสนาน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลมกูดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพ
อันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสําคัญแหงมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต 
ดวยความยากของการเดินเรือ ผานเสนทางนี้ไปไดน้ันชางยากเย็น ทําใหมีตํานาน
เร่ืองเลาของเหลากะลาสีนักเดินเรือ ที่กลาวขานกันมาเปนเวลานาน ตั้งแตอดีตทั้ง
การหายสาบสูญไปอยางไรรองรอย ดวยกระแสคลื่นลมอันโหดราย สภาพอากาศ
อันแปรปรวนเสมอ ทําใหมีการกลาวถึงการกาวผานอาณาเขตนี ้ไปไดด วย
ความหวังยิ่งน้ัน ชางยากเย็นไมนอยทีเดียว  อันเปนที่มาแหงชื่อของแหลมแหงน้ีที่
ตองอาศัยความศรัทธาแหงความหวังยิ่งน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสู ที ่พัก STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรือ

เทียบเทา  

วันที่ 4 หาด Muizenberg – ชมไรไวนกร ูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเร ีย แอนด 
อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปยังหาด Muizenberg เปนชายหาดที่ตั้งอยูรอบนอกเมืองเคป

ทาวนที ่อยู บนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝم�งของ False Bay โดยมีความยาว
มากกวา 20 กิโลเมตร เปนหาดที่อยุ ติดทางฝ งมหาสมุทรอินเดีย สิ�م ่งที ่ดึงดูด
นักทองเที ่ยวคือกิจกรรมโตคลื ่น นอกจากนี ้ยังเปนที ่ตั ้งของ yacht club และ 



 

 

canoe club และยังมีมุมสวยๆถายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระทอมสีสัน
สดใสบนหาดก็เปนเสนหที่ดึงดูดนอกทองเที่ยวดวย จากนั้นนําทานสูไรองุนแหลง
ผลิตไวนขึ ้นชื ่อและเกาแกที ่ส ุดในแอฟริกาใต กรูทคอนสแตนเทีย (Groot 
Constantia) ที่สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1692 โดยผูวาการเมืองชาวดัตซ จนกระทั่ง
ปจจุบันยังคงดําเนินการทําไวน หรือเหลาองุนอันขึ้นชื่ออยู และเปดบริการใหคน
ทั่วไปเขาชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑไวนซึ่งจัด แสดงประวัติความเปนมาของไวน
ยอนหลังไปถึง 500ป ในชวงคริสตวรรษที่ 18-19 จากความมั่งคั่งในอุตสาหกรรม
การผลิตและจ ําหนายไวนได ก ็ท ําใหม ีการสร างบ าน และโรงบมในสไตล
สถาปตยกรรมอันโดดเดนและสวยงาม ที่เรียกวา  เคป ดัตซ (Cape Dutch) มี
ลักษณะเปนแบบตัวอาคารสีขาวมุง หลังคาดวยหญา  ประดับตกแตงดวยลวดลาย
ปูนปم�นบริเวณหนาจั่วอันเปนเอกลักษณที่ยังอยูมาจนทุกวันนี้ ซึ่งทานสามารถชม
บรรยากาศอันงดงามและเลือกซื้อไวนขึ้นชื่อไดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันเดินทางเขาสูตัวเมืองเคปทาวน (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 

5 ของโลก อีกแหงที่ทานไมควรพลาดในการไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต  ทั้งในยุค
ใหมที่เมืองน้ีเคยไดรับเกียรติเปนเจาภาพแขงขันฟุตบอลโลกในป 2010 ที่ผานมา 
แลวยังเปนเมืองเกาแกกวา 300 ป อีกทั้งสภาพอากาศที่คอนขางบริสุทธิ์เกือบ



 

 

ตลอดทัง้ป ดวยเปนเมืองที่มีลักษณะคลายอาง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษตางๆ
ออกไปหมด  เนื่องดวยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยูทางตอนใตสุดของประเทศ มี
แหลมกูดโฮปที่ยื่นออกไประหวาง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค 
ปจจุบันนี ้มีความใหญเปนอันดับสามและเปนเมืองหลวงฝ�ายนิติบัญญัติของ
แอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึ่งเปนเมืองหลวงดานการ
บริหารประเทศ และศูนยกลางทางฝ�ายตุลาการ จากน้ันนําทานถายรูปและพักผอน
บริเวณริมอาว ยานวิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท (Victoria & 
Alfred Waterfront ) สถานที่พักผอนตากอากาศ ในบรรยากาศกอนคํ่า อัน
งดงามรอใหทานไดสัมผัส ทั้งรานอาหาร รานคา โรงภาพยนต บริเวณทาเรือน้ัน 
อีกมุมมองที่ตางและนาสนใจของเมืองโรแมนติกนี้ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสู ที ่พัก STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรือ

เทียบเทา  
วันที่ 5 ยานมลายู –สนามบิน - แอดดิสอาบาบา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนําทานผานชม ยานมลายู (Malay Quarter) เปนยานที่มีบานเรือนสีสัน

สดใสตัดกันไปมามีชื่อวา Bo-Kaap ซึ่งเปนชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยูในเมือง 
Cape Town ตั้งแตศตวรรษที่ 16 ยานแหงนี้ตั้งอยูบนพื้นที่ลาดชันของเนินเขา 
Signal ซึ่งอยูเหนือเขตเมืองเกาขึ้นไป บริเวณดังกลาวขึ้นชื่อเรื่องความรุมรวยทาง
วัฒนธรรมของชาวมาเลยที่ตั้งรกรากมาชานาน ไมวาจะเปน รัฐสภา City Hall 
หรือมัสยิด Nurul ที่สรางขึ้นตั้งแตป 1844 หรือจะเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตร
ของชุมชนชาวมลายูซึ่งรวบรวมเรื่องราวตั้งแตป 1760 นอกจากนี้ยังโดดเดนจาก
บานเรือนสีฉูดฉาดตามถนนหินซอกเล็กซอกนอยซึ่งเปนเอกลักษณสําคัญของยานน้ี 
ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินของเมืองเคปทาวน 
14.35 น. เดินทางสูเมืองแอดดิสอาบาบา โดยเที่ยวบินที่ ET 846 
22.00 น. เดินทางถึงเมืองแอดดิสอาบาบา รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ ET 608 



 

 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ 
13.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
********************************* 

 
 

อัตราคาบริการ  MAGIC OF CAPE TOWN  
6 DAYS 3 NIGHTS   

โดยสายการบินเอธิโอเปยน แอรไลน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 04-09 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 
วันที่ 06-11 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 
วันที่ 18-23 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 
วันที่ 27 ธ.ค. 62 –  

01 ม.ค. 63 45,900 - - 30,900 7,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

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

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั ้งแบบหมู คณะและยื ่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. 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. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื ่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

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]  



 

 

 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

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

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 USD) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว 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 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (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. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สําหรับผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 

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

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 
 ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา 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 

 
 
 
 
 


