
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table Mountain | ลอ่งเรือชมฝงูแมวนํา้  | ชมฝงูนกเพนกวิน | แหลมกู๊ดโฮป | 

เดินเลน่ยา่นวิคตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ | ไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย | 

 

 

 
 

MAGIC OF CAPE TOWN 

6 DAYS 3 NIGHTS 

 เดินทาง ธันวาคม 62  

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 39,900.- 



  

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน

เอธิโอเปียแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กบัท่าน 

วันท่ี 2 แอดดสิอาบาบา – เคปทาวน์ – ภูเขาโต๊ะ Table Mountain 
01.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี    

ET 609 

06.30 น. เดินทางถึง สนามบนิแอดดิสอาบาบา แวะรอเปล่ียนเคร่ือง   

08.15 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองเคปทาวน์ เท่ียวบินท่ี ET 847 

13.45 น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําท่านผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เมืองเคปทาวน์นัน้เป็นเมืองสวยติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งท่ีท่านไม่

ควรพลาดในการไปเยือนครัง้หนึ่งในชีวิต  ทัง้ในยคุใหมท่ี่เมืองนีเ้คยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแขง่ขนัฟตุบอล

โลกในปี 2010 ท่ีผ่านมา แล้วยังเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทัง้สภาพอากาศท่ีค่อนข้างบริสทุธ์ิเกือบ

ตลอดทัง้ปี ด้วยเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะคล้ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด  เน่ืองด้วย

ลกัษณะภูมิประเทศท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปท่ีย่ืนออกไประหว่าง มหาสมุทร

อินเดีย และมหาสมทุรแอตแลนติค ปัจจบุนันีมี้ความใหญ่เป็นอนัดบัสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบญัญัติ

ของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลมูฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ และ

ศนูย์กลางทางฝ่ายตุลาการ จากนัน้นําท่านขึน้กระเช้าหมุนรอบตวัเองแบบ 360 องศาสู่ ภเูขาโต๊ะ หรือ 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. แอดดิสอาบาบา – เคปทาวน์ – ภเูขาโต๊ะ Table Mountain 

วนัท่ี 3. ลอ่งเรือชมแมวนํา้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์ 

วนัท่ี 4.  หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 

วนัท่ี 5. ย่านมลาย ู–สนามบิน - แอดดิสอาบาบา 

วนัท่ี 6. กรุงเทพฯ 

 

 

 



Table Mountain 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ท่ีตัง้อยู่ทางทิศ

ใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภเูขาท่ีมีความสงูระดบั 3563 ฟตุ มีลกัษณะยอดเขาตดัขวางเรียบจนดเูหมือนโต๊ะ 

โดยเกิดจากการยกตวัของเปลือกโลกประกอบกบัการกดักร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิด

และหลายชนิดเป็นพืชถ่ินเดียวท่ีไม่มีในท่ีใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานัน้มีธรรมชาติท่ี

สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตวัผ่าน ภเูขา, หุบเขา สายนํา้ และลําธาร นําท่านขึน้สูจุ่ดชมวิวบนยอดเขา 

โดยจากจดุนีท้่านจะสามารถมองเหน็เมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ทัง้หมด (ทัง้นีก้ารนัง่กระเช้าต้องขึน้กบัสภาพ

อากาศอีกด้วย หากมีการปิดทําการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยท่ีไมจํ่าเป็นต้อง

แจ้งลว่งหน้า ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นสําคญั) 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 3 
ล่องเรือชมแมวนํา้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวนิ –  

ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพ่ือล่องเรือไปชมแมวนํา้จํานวนมาก ท่ีพากันมานอน

อาบแดดรับความอบอุน่จากแสงอาทิตย์อย่างมีความสขุกันตามธรรมชาตอิยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) 

ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอนัน่ามหศัจรรย์ของสตัว์โลกน่ารักอีกชนิดท่ีหาดไูม่ได้ในบ้านเรา  จากนัน้นํา

ท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถ่ินท่ีน่ารักน่าเอ็นดไูม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน ท่ีมีถ่ินอาศัยตาม

ธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) โดยผา่นถนน Chapman’s Peak ถนนท่ีขึน้ช่ือว่า

เป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสดุในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝ่ังมหาสมทุร เมืองไซมอ่นทาวน์นีเ้ป็นเมืองท่ีมีบ้านเรือนของ

เหล่ามหาเศรษฐีท่ีตัง้ลดหลัน่กันอยู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวิน



สญัชาติแอฟริกนัตวัน้อยพากนัเดินต้วมเตีย้มอย่างมีความสขุกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อนัสงบเงียบนี ้ให้ท่าน

ได้ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนีอ้ย่างสนกุสนาน 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  

บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสูแ่หลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทศันียภาพอนังดงาม ณ บริเวณ Cape 

Point จุดสําคญัแห่งมหาสมทุรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางนีไ้ปได้นัน้

ช่างยากเย็น ทําให้มีตํานานเร่ืองเลา่ของเหลา่กะลาสีนกัเดินเรือ ท่ีกลา่วขานกนัมาเป็นเวลานาน ตัง้แตอ่ดีต

ทัง้การหายสาบสญูไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคล่ืนลมอนัโหดร้าย สภาพอากาศอนัแปรปรวนเสมอ ทํา

ให้มีการกลา่วถึงการก้าวผา่นอาณาเขตนีไ้ปได้ด้วยความหวงัย่ิงนัน้ ช่างยากเย็นไมน้่อยทีเดียว  อนัเป็นท่ีมา

แห่งช่ือของแหลมแห่งนีท่ี้ต้องอาศยัความศรัทธาแห่งความหวงัย่ิงนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 4 หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วคิตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางไปยงัหาด Muizenberg เป็นชายหาดท่ีตัง้อยู่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ท่ีอยู่บนแหลมเพนนินซู

ลาตลอดชายฝ่ังของ False Bay โดยมีความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร เป็นหาดท่ีอยุ่ติดทางฝ่ังมหาสมุทร

อินเดีย ส่ิงท่ีดึงดดูนักท่องเท่ียวคือกิจกรรมโต้คล่ืน นอกจากนีย้ังเป็นท่ีตัง้ของ yacht club และ canoe club 

และยังมีมุมสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสันสดใสบนหาดก็เป็นเสน่ห์ท่ีดึงดูดนอก

ท่องเท่ียวด้วย จากนัน้นําท่านสูไ่ร่องุ่นแหลง่ผลิตไวน์ขึน้ช่ือและเก่าแก่ท่ีสดุในแอฟริกาใต้ กรูทคอนสแตนเทีย 

(Groot Constantia) ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผู้ ว่าการเมืองชาวดัตซ์ จนกระทั่งปัจจุบันยังคง

ดําเนินการทําไวน์ หรือเหล้าองุ่นอนัขึน้ช่ืออยู ่และเปิดบริการให้คนทัว่ไปเข้าชมภายในเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ไวน์

ซึ่งจดั แสดงประวตัิความเป็นมาของไวน์ย้อนหลงัไปถึง 500ปี ในช่วงคริสตวรรษท่ี 18-19 จากความมัง่คัง่ใน

อตุสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายไวน์ได้ก็ทําให้มีการสร้างบ้าน และโรงบ่มในสไตล์สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่

และสวยงาม ท่ีเรียกว่า  เคป ดัตซ์ (Cape Dutch) มีลกัษณะเป็นแบบตวัอาคารสีขาวมุง หลงัคาด้วยหญ้า  

ประดบัตกแต่งด้วยลวดลายปนูปัน้บริเวณหน้าจัว่อนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ียงัอยู่มาจนทกุวนันี ้ซึ่งท่านสามารถชม

บรรยากาศอนังดงามและเลือกซือ้ไวน์ขึน้ช่ือได้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้เดินทางเข้าสู่ตวัเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งท่ีท่าน

ไม่ควรพลาดในการไปเยือนครัง้หนึ่งในชีวิต  ทัง้ในยุคใหม่ท่ีเมืองนีเ้คยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแข่งขัน

ฟตุบอลโลกในปี 2010 ท่ีผ่านมา แล้วยงัเป็นเมืองเก่าแก่กวา่ 300 ปี อีกทัง้สภาพอากาศท่ีค่อนข้างบริสทุธ์ิ

เกือบตลอดทัง้ปี ด้วยเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะคล้ายอา่ง มีลมพดัแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด  เน่ือง

ด้วยลกัษณะภมิูประเทศท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้สดุของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปท่ีย่ืนออกไประหว่าง มหาสมทุร



อินเดีย และมหาสมทุรแอตแลนติค ปัจจบุนันีมี้ความใหญ่เป็นอนัดบัสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบญัญัติ

ของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลมูฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ และ

ศูนย์กลางทางฝ่ายตุลาการ จากนัน้นําท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ 

อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานท่ีพักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศ

ก่อนคํ่า อนังดงามรอให้ท่านได้สมัผสั ทัง้ร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนัน้ อีกมมุมองท่ีตา่ง

และน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 5 ย่านมลายู –สนามบิน - แอดดิสอาบาบา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านผา่นชม ย่านมลายู (Malay Quarter) เป็นย่านท่ีมีบ้านเรือนสีสนัสดใสตดักนัไปมามีช่ือวา่ Bo-

Kaap ซึ่งเป็นชุมชนชาวมลายูท่ีอพยพมาอยู่ในเมือง Cape Town ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 16 ย่านแห่งนีต้ัง้อยู่บน

พืน้ท่ีลาดชันของเนินเขา Signal ซึ่งอยู่เหนือเขตเมืองเก่าขึน้ไป บริเวณดงักล่าวขึน้ช่ือเร่ืองความรุ่มรวยทาง

วฒันธรรมของชาวมาเลย์ท่ีตัง้รกรากมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น รัฐสภา City Hall หรือมสัยิด Nurul ท่ีสร้างขึน้

ตัง้แต่ปี 1844 หรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ของชุมชนชาวมลายูซึ่งรวบรวมเร่ืองราวตัง้แต่ปี 1760 

นอกจากนีย้งัโดดเดน่จากบ้านเรือนสีฉดูฉาดตามถนนหินซอกเลก็ซอกน้อยซึ่งเป็นเอกลกัษณ์สําคญัของย่านนี ้

ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สนามบินของเมืองเคปทาวน์ 

14.35 น. เดินทางสูเ่มืองแอดดิสอาบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET 846 

22.00 น. เดินทางถึงเมืองแอดดิสอาบาบา รอเปล่ียนเคร่ือง 

23.55 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี ET 608 

วันท่ี 6 กรุงเทพฯ 

13.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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



อัตราค่าบริการ  MAGIC OF CAPE TOWN  

6 DAYS 3 NIGHTS   

โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

วันท่ี 04-09 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 

วันท่ี 06-11 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 

วันท่ี 18-23 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 

วันท่ี 27 ธ.ค. 62 -01 

ธม.ค. 63 
45,900 - - 30,900 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืน

วีซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ

จองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่

คณะและย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการ

จองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัว

ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์

มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่านํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ใบ,  ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหาย

ในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (12 USD) 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 USD) 

เง่ือนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 



 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะ

ด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 

1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น

อย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ี

สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี

เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมี

ปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไมค่รบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทาง

บริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจาก

การยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ

จะทําการเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่

สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียก

เก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์

หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวี



ซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนตา่งในกรณีท่ี

กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่า

เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต

และไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดนิทาง สําหรับผู้ท่ีมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 

ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กําหนดให้เดก็ที่

มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร

ดงัต่อไปนี ้

A. หากเดนิทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี 

• สาํเนาสติูบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุ

เท่านัน้ 

B. หากเดนิทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องมี 

• สาํเนาสติูบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุ

เท่านัน้  

• หนงัสอืยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดา หรือ มารดาท่ีไม่ได้เดินทางมาด้วย และ

หนงัสอืยินยอมต้องมีอายไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทาง  

     ในกรณีที่ ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง

ท่านเดยีว จะต้องมี 

• คําสัง่ศาลท่ีให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพร้อมกับ

เด็ก 

• ในกรณีท่ีบดิา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึง่เสยีชีวิตแล้ว ให้นําใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา 

• สาํเนาสติูบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุ

เท่านัน้  

• หนังสือยินยอมให้เดินทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตาม

กฎหมาย และ 

• สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 

และ 



• ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ของบดิามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 

D. หากเดก็เดนิทางคนเดยีว 

• สาํเนาสติูบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุ

เท่านัน้ และ 

• จดหมายรับรองของผู้ ท่ีมารับเด็กท่ีประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ท่ีอยู่ และรายละเอียด

ข้อมลูเพื่อการติดต่อ และ 

• สําเนาเอกสารบตัรประจําตัวประชาชนของผู้ ท่ีมารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาต

อยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของบิดา

ม ารดา ห รือ ผู้ ป ก ค รอ งต าม ก ฏ ห ม าย  และบุ คค ล ท่ี เด็ ก จ ะ ไป อ ยู่ อ าศั ย ด้ วย ใน

แอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง 

• หนังสือยินยอมให้เดินทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง

ตามกฎหมาย หรือ 

• เอกสารแสดงความยินยอมของบดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ คําสัง่ศาลท่ี

ให้สทิธิในการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบบันัน้เป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจาก

ประเทศท่ีออกเอกสารฉบับนัน้ หากผู้ โดยสารเดินทางโดยท่ีไม่มีเอกสารเหล่านี ้อาจถูก

ปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้ 

ข้อกําหนดท่ีระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ โดยสารท่ีอยู่ในระหว่างการเปลี่ยน

เคร่ือง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนัน้จําเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรย่ืนหนังสือ

รับรองฉบบัสมบรูณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผู้ เดินทางควรพกทัง้

หนงัสอืรับรองและวีซ่าติดตวัไว้ขณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 



• หากผู้ โดยสารท่ีอายุต่ํากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 

สามารถเดินทางได้โดยท่ียังไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี ้โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันท่ี 1 

มิถนุายน พ.ศ.2558 ได้ 

• ผู้ โดยสารท่ีอายุต่ํากว่า 18ปี ไม่จําเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อ

เปลีย่นเคร่ืองท่ีสนามบนินานาชาติ 

• ผู้ โดยสารท่ีอายต่ํุากว่า 18ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต้ ไม่จําเป็นต้องแสดงเอกสารเหลา่นี ้

• ในกรณีท่ีบางประเทศได้มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนังสอืเดินทาง

ของเด็ก เอกสารเหล่านีส้ามารถใช้ยืนแสดงหลกัฐานแทนได้ (ตวัอย่างเช่น: หนงัสอืเดินทาง

ของอินเดียท่ีมีระบชุื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนีย้ื่นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้ 

 

 

 

 

 


