
 

 

รหัสทัวร GOH2000414  
ทัวรแอฟริกาใต โจฮันเนสเบิรก เคปทาวน 8 วัน 5 คืน (SQ) 
โจฮันเนสเบิรก - พริทอเรีย – Union Building - เมืองซันซติี้ -  Game Drive - สวนเสือ – 
หาง Mall of Africa – ชอปปم�งลิ้มรสบารบคีวิเน้ือสัตว - เคปทาวน - Table Mountain -หาด 
Muizenberg – ชมไรไวนกรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรียแอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท – 
ลองเรือชมแมวน้ํา – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน – แหลมกูด
โฮป  

 
 



 

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร   
 

18.00 น.
  

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินสิงคโปร แอรไลน  พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

21.10 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร เท่ียวบินที่ SQ 981 
 

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

 
00.25น. 

 
ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร  เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

01.30 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินที่ SQ 478 
06.10 น. ถึงสนามบินโจฮนัเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต (South Africa) (เวลาทองถิ่น

ชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากน้ันนําทานเดินทางสูจากน้ันนําทานสู “City of 
Jacaranda”   อันสะพร่ังไปทั่วเมืองทุกปในชวงเดือนตุลาคม เปนสัญลักษณ
ประจําเมืองอันโดดเดน คือดอกไมสมีวงสด คอืดอกแจกการันดา (Jacaranda) 
***ดอก แจกการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือน
พฤศจิกายนของทุกป***  โดยชื่อของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนี้
คือวีรบรุุษผูกลาเมื่อครัง้อดีตกาลนามวา แอนดีส พรีทอรีอัส (Andries 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์  
วนัที� �. สิงคโปร ์– โจฮนัเนสเบิรก์ - พรทิอเรีย –Union Building  - เมืองซนัซิตี � -  Game Drive 
วนัที� �. สวนเสือ – โจฮนัเนสเบิรก์ - หา้ง Mall of Africa – ชอ้ปปิ�ง – ลิ �มรสบารบ์ีคิวเนื �อสตัว ์
วนัที� �. โจฮนัเนสเบิรก์ – เคปทาวน ์– Table Mountain                      
วนัที� �. Muizenberg – ชมไรไ่วนก์รูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์
วนัที� �. ล่องเรือชมแมวนํ�า – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์
วนัที� �. เคปทาวน ์– สิงคโปร ์  
วนัที� �. สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 



 

 

Pretorius) ปจจุบนัมีความสําคญัเมืองหลวงดานการบริหารของแอฟริกาใต จึงมี
สถานที่สําคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร (Voortrekker 
Monument & Museum) อนุสรณสถานฉลองครบรอบ 100 ปสงครามกับ
พื้นเมือง อีกทั้งวิถีแหงชาวบัวรชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากน้ันนําทาน
ถายรูปดานนอกกบับริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณน้ีเปนสถานที่ต้ังของ
ทําเนียบประธานาธิปดขีองแอฟริกาใต ซึ่งมีเหตุการณสําคัญตางๆของประวตัิศาสตร
เกิดขึ้นที่น่ี ใหทานไดอิสระถายรูปคูกบัรปูปم�นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา 
(Nelson Mandala) ที่ยืนตระหงานอยูเหนือสวน แมนเดลาเขารับตําแหนงที่น่ีเมื่อ
ป 1994 เปนประธานาธิบดีที่ไดรับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของ
แอฟริกาใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเขตวนอุทยานสัตวป�าขุนเขาพีลนัเนสเบิรก
(Pilanesburg) เพ่ือจากน้ันนําทานสูท่ีพักสุดหรูและพรอมดวยกิจกรรม
หลากหลาย เมืองซันซิตี้ (Sun City)  เมืองที่ถูกสรางตามจนิตนาการของ ชอล 
เคิรชเนอร มหาเศรษฐนัีกลงทุนผูมั่งคัง่ ใชงบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลา
ยาวนานในการสรางอยางปราณีตและสรางสรรคกวา 18 ป จากดินแดนอันไรคาใน
อดีตแหงแควน Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต เปน



 

 

อาณาจักรอันกวางใหญและพรอมสรรพไปดวยสถานที่พักผอนตากอากาศอันสวยหรู
และยิ่งใหญอลังการรวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สรางขึ้นในป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค.ศ.1992 ดวยสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เขาสูท่ีพักสุดหรู
เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ดวยบริการระดบัมาตรฐานโลก 
ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก อันเปน
เอกลักษณโดดเดนที่สดุของการทองเท่ียวมายังแอฟริกาใต คือ ซาฟารีลอดจ บนผืน
ป�าอันอุดมสมบรูณน้ี ทานจะมีโอกาสไดถายรูปและสัมผัสสัตวป�าแบบใกลชดิ กบั 
กิจกรรมสองสัตวซาฟารียามพลบคํ่า ที่พากันออกหากินในยามคํ่า อันเปนวัฏจักร
ชีวิตอันนาพิศวง ทั้งสัตวป�านอยใหญนานาชนิดจะพากันออกหากินในชวงเวลาน้ัน 
***เพื่อความปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเขา
รวมกิจกรรมสองสัตว สําหรับผูเดินทางท่ีมอีายุตํ่ากวา 12 ป และสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาใชจายในทุกกรณี** 

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

เทียบเทา 
 
 



 

 

 

วันที่ 3 สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก - หาง Mall of Africa – ชอปปم�งลิ้มรสบารบีคิว
เน้ือสัตว 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
 

นําทานเดินทางสูสวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเปนบรรยากาศการทองเที่ยว
เปนแบบซาฟารี อันโดดเดนของแอฟริกา ชมสัตวป�า เชน เสือขาว มาลาย และสัตว
แปลกๆอ่ืนอีกมากมายรอใหทานไดไปสัมผัสกันอยางใกลชิดและเก็บภาพประทับใจ
กันไดเตม็ที่  ซึ่งสัตวเหลาน้ันอยูอาศัยกันในป�าตามแบบระบบนิเวศนอันแตกตางกัน 
ของแตละชนิดสัตวนั้นๆ ในแตละโซนพื้นที่อันตางกันออกไปเปนการชมสตัวตาม
สภาพวิถีชีวิตจริงอันนามหัศจรรยแหงธรรมชาติลวนๆ อันหาชมไดยากยิ่งทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังหาง Mall of Africa ซึ่งเปนหางสรรพสินคาติด

อันดับของประเทศแอฟริกา มีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อ ทั้งสินคาแบรดเนม 
สินคาพื้นเมืองและรานอาหารมากมาย ใหทานไดอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

พิเศษ บริการทานดวยบารบีคิวเนื้อสัตวหลากชนิดแบบแอฟริ
กัน อาท ิเชน เน้ือกวาง มาลาย จระเข ควายป�า ฯลฯ 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก PEERMONT METCOURT หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 โจฮันเนสเบิรก – เคปทาวน - Table Mountain 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเมืองเคป
ทาวน (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 มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมอืนโตะ โดยเกิดจากการยกตวัของ
เปลือกโลกประกอบกบัการกดักรอนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิด
และหลายชนิดเปนพืชถิ่นเดียวที่ไมมีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ขางบน
ภูเขาน้ันมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอยางลงตัวผาน ภูเขา, หุบเขา สายน้ํา 
และลําธาร นําทานขึ้นสูจุดชมววิบนยอดเขา โดยจากจุดน้ีทานจะสามารถมองเห็น
เมืองเคปทาวนโดยรอบไดทั้งหมด (ทั้งน้ีการน่ังกระเชาตองขึ้นกับสภาพอากาศอีก
ดวย หากมีการปดทําการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่
ไมจําเปนตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

วันที่ 5 หาด Muizenberg – ชมไรไวนกรูทคอนสแตนเทีย -วิคตอเรียแอนด อัลเฟรด 
วอเตอรฟรอนท 

 
เชา 

  
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางไปยังหาด Muizenberg เปนชายหาดที่ต้ังอยูรอบนอกเมืองเคป
ทาวนที่อยูบนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝم�งของ False Bay โดยมีความยาว
มากกวา 20 กิโลเมตร เปนหาดที่อยุติดทางฝم�งมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวคือกิจกรรมโตคลื่น นอกจากน้ียงัเปนที่ต้ังของ yacht club และ 
canoe club และยังมีมุมสวยๆถายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระทอมสีสัน
สดใสบนหาดก็เปนเสนหที่ดึงดูดนอกทองเที่ยวดวย จากน้ันนําทานสูไรองุนแหลง
ผลิตไวนขึ้นชื่อและเกาแกที่สุดในแอฟริกาใต กรูทคอนสแตนเทีย (Groot 
Constantia) ที่สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1692 โดยผูวาการเมืองชาวดัตซ 
จนกระทั่งปจจบุันยังคงดําเนินการทําไวน หรือเหลาองุนอันขึ้นชื่ออยู และเปด
บริการใหคนทั่วไปเขาชมภายในเกี่ยวกบัพิพิธภัณฑไวนซึ่งจัด แสดงประวตัิความ
เปนมาของไวนยอนหลังไปถึง 500ป ในชวงคริสตวรรษที่ 18-19 จากความมั่งคั่ง
ในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายไวนไดก็ทําใหมีการสรางบาน และโรงบมใน
สไตลสถาปตยกรรมอันโดดเดนและสวยงาม ท่ีเรียกวา  เคป ดัตซ (Cape Dutch) 



 

 

มีลักษณะเปนแบบตัวอาคารสีขาวมุง หลังคาดวยหญา  ประดบัตกแตงดวย
ลวดลายปูนปم�นบริเวณหนาจั่วอันเปนเอกลักษณที่ยังอยูมาจนทุกวันน้ี ซึ่งทาน
สามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื้อไวนขึ้นชื่อไดตามอัธยาศัย 

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

5 ของโลก อีกแหงที่ทานไมควรพลาดในการไปเยือนครั้งหน่ึงในชีวติ  ทั้งในยุคใหม
ที่เมืองน้ีเคยไดรับเกียรติเปนเจาภาพแขงขันฟุตบอลโลกในป 2010 ที่ผานมา แลว
ยังเปนเมืองเกาแกกวา 300 ป อีกทั้งสภาพอากาศที่คอนขางบริสุทธิ์เกือบตลอด
ทั้งป ดวยเปนเมืองที่มลีักษณะคลายอาง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษตางๆออกไป
หมด  เน่ืองดวยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยูทางตอนใตสุดของประเทศ มีแหลมกูด
โฮปที่ยื่นออกไประหวาง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค ปจจุบันน้ีมี
ความใหญเปนอันดบัสามและเปนเมืองหลวงฝ�ายนิติบัญญตัิของแอฟริกา นอกจาก
เมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึ่งเปนเมืองหลวงดานการบริหารประเทศ และ
ศูนยกลางทางฝ�ายตุลาการ จากน้ันนําทานถายรูปและพักผอนบริเวณริมอาว ยาน
วิคตอเรีย แอนด อัลเฟรด วอเตอรฟรอนท (Victoria & Alfred 
Waterfront ) สถานที่พักผอนตากอากาศ ในบรรยากาศกอนคํ่า อันงดงามรอให
ทานไดสัมผัส ทั้งรานอาหาร รานคา โรงภาพยนต บริเวณทาเรือน้ัน อีกมมุมองที่
ตางและนาสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 ลองเรือชมแมวน้ํา  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอน
ทาวน – แหลมกูดโฮป – เคปทาวน 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูทาเรือฮูทเบย (Hout Bay) เพ่ือลองเรือไปชมแมวน้ําจํานวน
มาก ที่พากันมานอนอาบแดดรบัความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกัน
ตามธรรมชาติอยูบริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเปนวถิีชวีิตนารักๆ อิริยาบท
อันนามหัศจรรยของสัตวโลกนารกัอีกชนิดทีห่าดูไมไดในบานเรา  จากน้ันนําทานชม
อีกสัตวโลกนารกัเฉพาะถิ่นที่นารักนาเอ็นดูไมแพกันน่ันคือ เหลานกเพนกวิน ที่มี
ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยูบริเวณเมืองไซมอนทาวน (Simon Town) โดยผาน
ถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึ้นช่ือวาเปนถนนสายท่ีสวยที่สุดในโลกสายหน่ึง 
ติดรมิฝم�งมหาสมุทร เมอืงไซมอนทาวนนี้เปนเมืองที่มีบานเรือนของเหลามหาเศรษฐี
ที่ต้ังลดหลั่นกันอยูบนเชิงเขา หันหนาออกสูทองทะเลสีคราม เหลาบรรดานก
เพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวนอยพากันเดินตวมเต้ียมอยางมีความสุขกันอยูบนหาด
โบลเดอรอันสงบเงียบน้ี ใหทานไดถายรูปและชมอิริยาบทนารักนี้อยางสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลมกูดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพ

อันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสําคญัแหงมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต 
ดวยความยากของการเดินเรือ ผานเสนทางน้ีไปไดน้ันชางยากเย็น ทาํใหมีตํานาน
เร่ืองเลาของเหลากะลาสีนักเดินเรือ ที่กลาวขานกันมาเปนเวลานาน ต้ังแตอดีตทั้ง
การหายสาบสูญไปอยางไรรองรอย ดวยกระแสคลื่นลมอันโหดราย สภาพอากาศ
อันแปรปรวนเสมอ ทําใหมีการกลาวถึงการกาวผานอาณาเขตน้ีไปไดดวยความหวัง
ยิ่งน้ัน ชางยากเย็นไมนอยทีเดียว  อันเปนที่มาแหงชื่อของแหลมแหงน้ีที่ตองอาศัย
ความศรัทธาแหงความหวังยิ่งน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า 

 
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 เคปทาวน – สิงคโปร 
 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

07.00น. ออกเดินทางสู สนามบินของเมืองเคปทาวน 
10.40 น. ออกเดินทางกลับสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินที่ SQ 

479 
 



 

 

วันที่ 8 สิงคโปร – กรุงเทพฯ 
 
06.10 น. 

 
ถึงสนามบินสิงคโปร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.35น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร แอรไลน 
เท่ียวบินที่ SQ 972 

11.05 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
********************************************************************* 
 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
BELOVED IN SOUTH AFRICA 

แอฟริกาใต โจฮนัเนสเบิรก เคปทาวน 
8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปรแอร (SQ) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป(ไมเสริม

เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
Inter  
และตัว๋

ภายในประเ
ทศทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 12 – 19 
ก.พ. 63 63,900.- - - 37,320.- 12,900.- 

วันที่ 26 ก.พ. – 
04 มี.ค. 63 66,900.- - - 40,320.- 12,900.- 

วันที่ 25 มี.ค. – 
01 เม.ย. 63 66,900.- - - 40,320.- 12,900.- 

วันที่ 15-22 
เม.ย. 63 69,900.- - - 43,320.- 12,900.- 

วันที่ 29 เม.ย. – 
06 พ.ค. 63 65,900.- - - 39,320.- 12,900.- 



 

 

วันที่ 13-20 
พ.ค. 63 64,900.- - - 38,320.- 12,900.- 

วันที่ 24 มิ.ย. – 
01 ก.ค. 63 64,900.- - - 38,320.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกนิจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาท่ี) 

 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 23 ก.ก.และมากกวา 1 
ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (24 USD) 
7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ (30 USD) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน ซึง่มคีาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรมั) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตัิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ



 

 

คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาด

กะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สําหรับผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใตกําหนดใหเดก็ที่มีอายุ
ตํ่ากวา 18 ป ที่เดินทางเขา หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต จะตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

A. หากเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมกีารประทับตรารับรองจากกงสุล
เทาน้ัน 
B. หากเดินทางกับบดิา หรือ มารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองมี 



 

 

 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมกีารประทับตรารับรองจากกงสุล
เทาน้ัน  

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

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

เทาน้ัน และ 
 จดหมายรับรองของผูที่มารับเด็กทีป่ระเทศแอฟริกาใต ตองมี ที่อยู และรายละเอียดขอมูล
เพ่ือการติดตอ และ 
 สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่มารับเด็ก รวมถึง วีซา หรือ ใบอนุญาตอยู
อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา หรือ
ผูปกครองตามกฏหมาย และบุคคลท่ีเด็กจะไปอยูอาศัยดวยในแอฟริกา เอกสารอยางใดอยาง
หนึ่ง 
 หนังสือยนิยอมใหเดินทางที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดาและมารดา หรือผูปกครองตาม
กฎหมาย หรือ 
 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึงพรอมกับ คําส่ังศาลท่ีให
สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ 



 

 

โปรดทราบในใบแจงเกดิจะตองมีขอมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไมใช
ภาษาอังกฤษ จะตองแปลเอกสารฉบับน้ันเปนภาษาอังกฤษ และตองไดรับการรบัรองจาก
ประเทศที่ออกเอกสารฉบับน้ัน หากผูโดยสารเดินทางโดยที่ไมมีเอกสารเหลาน้ี อาจถูกปฏิเสธใน
การเดินทางเขา หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต 
ขอกําหนดที่ระบุขางตนอาจไมมีผลบังคบัใชกบัผูโดยสารที่อยูในระหวางการเปลี่ยนเครื่อง เวน
แตผูโดยสารทานน้ันจาํเปนตองมีวีซาในการเดินทางผานควรยื่นหนังสือรับรองฉบบัสมบูรณ
ระหวางกระบวนการขอวีซาในการเดินทางผาน และผูเดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซา
ติดตวัไวขณะเดินทาง 
ขอยกเวน : 
 หากผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป เดินทางสูแอฟริกาใตกอนวันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโดยที่ยังไมตองมีเอกสารเหลาน้ี โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ.2558 ได 
 ผูโดยสารที่อายุต่ํากวา 18ป ไมจําเปนตองมีเอกสารหากเปนการเดินทางผานเพ่ือเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินนานาชาต ิ
 ผูโดยสารที่อายุต่ํากวา 18ป และถือวีซาแอฟริกาใต ไมจําเปนตองแสดงเอกสารเหลาน้ี 
 ในกรณีที่บางประเทศไดมีการรบัรองช่ือผูปกครองอยางเปนทางการในหนังสือเดินทางของ
เด็ก เอกสารเหลาน้ีสามารถใชยืนแสดงหลักฐานแทนได (ตัวอยางเชน: หนังสือเดินทางของ
อินเดียที่มีระบุชื่อผูปกครองของเด็ก สามารถใชเอกสารน้ียื่นแทนเอกสารใบแจงเกิดได 

 
 
 
 
 


