BELOVED IN SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ส่องสัตว์ซาฟารี | โจฮันเนสเบิร์ก | เคปทาวน์ | Table Mountain | ชมฝูงนกเพนกวิน| แหลมกู๊ดโฮป |
ลิ ้มรสบาร์ บคี ิวเนื ้อสัตว์ และ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว THE PALACE OF THE LOST CITY
สําหรับผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ ายโปรแกรม)
ต้ องมีสําเนาสูติบตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านัน้
ราคาแนะนําเริ่มต้ นเพียง

63,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
วันที่ 2. สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก - พริ ทอเรี ย –Union Building - เมืองซันซิตี ้ - Game Drive
วันที่ 3. สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก - ห้ าง Mall of Africa – ช้ อปปิ ง้ – ลิ ้มรสบาร์ บีควิ เนื ้อสัตว์
วันที่ 4. โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain
วันที่ 5. Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรี ย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้ อนท์
วันที่ 6. ล่องเรือชมแมวนํ ้า – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
วันที่ 7. เคปทาวน์ – สิงคโปร์
วันที่ 8. สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
วันที่ 1
18.00 น.

กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ พบ
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน

21.10 น.
วันที่ 2

ออกเดินทางสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 981
สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย –Union Building - เมืองซันซิตี ้ - Game Drive

00.25 น.

ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง

01.30 น.

ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 478

06.10 น.

ถึงสนามบิน โจฮั น เนสเบิ ร์ ก ประเทศแอฟริ ก าใต้ (South Africa) (เวลาท้ องถิ่ น ช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่จากนันนํ
้ าท่านสู่ “City of Jacaranda” อันสะพรั่งไปทัว่ เมืองทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม เป็ น
สัญลักษณ์ ประจําเมืองอันโดดเด่น คือดอกไม้ สีม่วงสด คือดอกแจ๊ กการั นดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊ กการั นดา
จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี *** โดยชื่อของเมืองคือ เมืองพริทอเรี ย
(Pretoria) นามนี ค้ ื อ วี รบุรุษ ผู้ก ล้ า เมื่ อ ครั ง้ อดี ต กาลนามว่า แอนดี ส์ พรี ท อรี อั ส (Andries Pretorius) ปั จ จุบัน มี
ความสําคัญเมืองหลวงด้ านการบริ หารของแอฟริ กาใต้ จึงมีสถานที่สําคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์ วูร์เทรค
เกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปี สงครามกับพื ้นเมือง อีกทังวิ
้ ถีแห่ง

ชาวบัวร์ ชนพื ้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนันนํ
้ าท่านถ่ายรูปด้ านนอกกับบริ เวณ Union Building ซึง่ บริ เวณนี ้เป็ น
สถานที่ตงของทํ
ั้
าเนียบประธานาธิปดีของแอฟริ กาใต้ ซึง่ มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆของประวัติศาสตร์ เกิดขึ ้นที่นี่ ให้ ท่าน
ได้ อิสระถ่ายรูปคูก่ บั รูปปั น้ อดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมน
เดลาเข้ ารับตําแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็ นประธานาธิบดีที่ได้ รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก(Pilanesburg) เพื่อจากนันนํ
้ าท่านสู่ท่ีพกั
สุดหรู และพร้ อมด้ วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี ้ (Sun City) เมืองที่ถกู สร้ างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ช
เนอร์ มหาเศรษฐี นักลงทุน ผู้มั่งคั่ง ใช้ งบประมาณมหาศาล ทัง้ ระยะเวลายาวนานในการสร้ างอย่างปราณี ตและ
สร้ างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ คา่ ในอดีตแห่งแคว้ น Bophuthatswana บริ เวณตอนกลางของแอฟริ กาใต้ เป็ น
อาณาจักรอันกว้ างใหญ่และพร้ อมสรรพไปด้ วยสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศอันสวยหรู และยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน
รวมทัง้ เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1992 ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริ กนั เข้ าสู่
ที่พกั สุดหรู เพียบพร้ อมไปด้ วยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ด้ วยบริ การระดับมาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้ จากที่ใดในโลก อันเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สดุ ของการท่องเที่ยวมายังแอฟริกาใต้
คือ ซาฟารี ลอดจ์ บนผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์นี ้ ท่านจะมีโอกาสได้ ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ ชิด กับ กิจกรรม
ส่ องสัตว์ ซาฟารี ยามพลบคํ่า ที่พากันออกหากินในยามคํ่า อันเป็ นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทังสั
้ ตว์ป่าน้ อยใหญ่นานา
ชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การ
เข้ าร่ วมกิจกรรมส่ องสัตว์ สําหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่าํ กว่ า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้ จ่ายในทุกกรณี***

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ที่พัก

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั THE PALACE OF THE LOST CITY หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก - ห้ าง Mall of Africa – ช้ อปปิ ้ ง – ลิม้ รสบาร์ บีควิ เนือ้ สัตว์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park) เปลี่ยนเป็ นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็ นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของ
แอฟริ กา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้ าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ ท่านได้ ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ ชิดและ
เก็บภาพประทับใจกันได้ เต็มที่ ซึง่ สัตว์เหล่านันอยู
้ ่อาศัยกันในป่ าตามแบบระบบนิเวศน์อนั แตกต่างกัน ของแต่ละชนิด
สัตว์นัน้ ๆ ในแต่ละโซนพืน้ ที่อนั ต่างกันออกไปเป็ นการชมสัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริ งอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
ล้ วนๆ อันหาชมได้ ยากยิ่งทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
บ่ าย

จากนัน้ นําท่านเดินทางต่อไปยังห้ าง Mall of Africa ซึ่งเป็ นห้ างสรรพสินค้ าติดอันดับของประเทศแอฟริ กา มีสินค้ า
มากมายให้ ท่านเลือกซื ้อ ทัง้ สินค้ าแบร์ ดเนม สินค้ าพืน้ เมืองและร้ านอาหารมากมาย ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ตาม
อัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง

ที่พัก

พิเศษ บริ การท่ านด้ วยบาร์ บีคิวเนือ้ สัตว์ หลากชนิดแบบแอฟริ กัน อาทิ เช่ น เนือ้ กวาง
ม้ าลาย จระเข้ ควายป่ า ฯลฯ
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PEERMONT METCOURT หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ - Table Mountain

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเ่ มืองเคปทาวน์ (Cape Town)

... น.

ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ BA……..

... น.

เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ (Cape Town)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
บ่ าย

นําท่านขึ ้นกระเช้ าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ ะ หรื อ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ที่ ตัง้ อยู่ท างทิ ศใต้ ของเมื องเคปทาวน์ เป็ น ภูเขาที่ มี ความสูงระดับ
3563 ฟุต มีลกั ษณะยอดเขาตัดขวางเรี ยบจนดูเหมือนโต๊ ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัด
กร่ อนโดยลมฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็ นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic
Species) ข้ างบนภูเขานันมี
้ ธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายนํ ้า และลําธาร นํา
ท่านขึ ้นสู่จดุ ชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดนี ้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ ทงหมด
ั้
(ทังนี
้ ้การนัง่
กระเช้ าต้ องขึ ้นกับสภาพอากาศอีกด้ วย หากมีการปิ ดทําการทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดย
ที่ไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 5
เช้ า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่ า
หาด Muizenberg – ชมไร่ ไวน์ กรู ทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟ
ร้ อนท์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไปยังหาด Muizenberg เป็ นชายหาดที่ ตงอยู
ั ้ ่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ ที่อยู่บนแหลมเพนนินซูลา
ตลอดชายฝั่ งของ False Bay โดยมีความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร เป็ นหาดที่อยุ่ติดทางฝั่ งมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือกิจกรรมโต้ คลื่น นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ตงของ
ั้
yacht club และ canoe club และยังมีมมุ สวยๆ
ถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสนั สดใสบนหาดก็เป็ นเสน่ห์ที่ดงึ ดูดนอกท่องเที่ยวด้ วย จากนันนํ
้ าท่านสูไ่ ร่
องุ่นแหล่งผลิตไวน์ขึ ้นชื่อและเก่าแก่ที่สดุ ในแอฟริกาใต้ กรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia) ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี
ค.ศ. 1692 โดยผู้ว่าการเมืองชาวดัตซ์ จนกระทัง่ ปั จจุบนั ยังคงดําเนินการทําไวน์ หรื อเหล้ าองุ่นอันขึ ้นชื่ออยู่ และเปิ ด
บริการให้ คนทัว่ ไปเข้ าชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไวน์ซงึ่ จัด แสดงประวัตคิ วามเป็ นมาของไวน์ย้อนหลังไปถึง 500ปี
ในช่วงคริ สตวรรษที่ 18-19 จากความมัง่ คัง่ ในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายไวน์ได้ ก็ทําให้ มีการสร้ างบ้ าน และ
โรงบ่มในสไตล์สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ที่เรี ยกว่า เคป ดัตซ์ (Cape Dutch) มีลกั ษณะเป็ นแบบตัว
อาคารสีขาวมุง หลังคาด้ วยหญ้ า ประดับตกแต่งด้ วยลวดลายปูนปั น้ บริเวณหน้ าจัว่ อันเป็ นเอกลักษณ์ที่ยงั อยู่มาจน
ทุกวันนี ้ ซึง่ ท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื ้อไวน์ขึ ้นชื่อได้ ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
บ่ าย จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสู่ตวั เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควร
พลาดในการไปเยือนครัง้ หนึ่งในชี วิต ทัง้ ในยุคใหม่ที่เมืองนีเ้ คยได้ รับเกี ยรติเป็ นเจ้ าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี
2010 ที่ผ่านมา แล้ วยังเป็ นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทังสภาพอากาศที
้
่ค่อนข้ างบริ สทุ ธิ์เกือบตลอดทังปี
้ ด้ วยเป็ น
เมืองที่มีลกั ษณะคล้ ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด เนื่องด้ วยลักษณะภูมิประเทศที่ตงอยู
ั ้ ท่ าง
ตอนใต้ สดุ ของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค ปั จจุบนั นี ้มี

ความใหญ่เป็ นอันดับสามและเป็ นเมืองหลวงฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรี ย และบลูมฟอนเทน
ซึง่ เป็ นเมืองหลวงด้ านการบริ หารประเทศ และศูนย์กลางทางฝ่ ายตุลาการ จากนันนํ
้ าท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณ
ริ มอ่าว ย่ านวิคตอเรี ย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้ อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่พกั ผ่อนตาก
อากาศ ในบรรยากาศก่อนคํ่า อันงดงามรอให้ ท่านได้ สมั ผัส ทังร้้ านอาหาร ร้ านค้ า โรงภาพยนต์ บริ เวณท่าเรื อนัน้ อีก
มุมมองที่ตา่ งและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 6
เช้ า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่ า
ล่ องเรือชมแมวนํา้ – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แห
ลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรื อไปชมแมวนํา้ จํานวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับ
ความอบอุ่น จากแสงอาทิตย์ อย่างมี ความสุขกัน ตามธรรมชาติอยู่บริ เวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็ น วิถีชีวิต
น่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ ในบ้ านเรา จากนัน้ นําท่านชมอีกสัตว์โลก
น่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้ กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริ เวณเมืองไซ
ม่ อนทาวน์ (Simon Town) โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึ ้นชื่อว่าเป็ นถนนสายที่สวยที่สดุ ในโลกสาย
หนึง่ ติดริมฝั่ งมหาสมุทร เมืองไซม่อนทาวน์นี ้เป็ นเมืองที่มีบ้านเรื อนของเหล่ามหาเศรษฐี ที่ตงลดหลั
ั้
น่ กันอยูบ่ นเชิงเขา
หันหน้ าออกสูท่ ้ องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกนั ตัวน้ อยพากันเดินต้ วมเตี ้ยมอย่างมีความสุข
กันอยูบ่ นหาดโบลเดอร์ อนั สงบเงียบนี ้ ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนี ้อย่างสนุกสนาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
บ่ าย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริ เวณ Cape Point
จุดสําคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้ วยความยากของการเดินเรื อ ผ่านเส้ นทางนี ้ไปได้ นนช่
ั ้ างยากเย็น ทํา
ให้ มีตํานานเรื่ องเล่าของเหล่ากะลาสีนกั เดินเรื อ ที่กล่าวขานกันมาเป็ นเวลานาน ตังแต่
้ อดีตทังการหายสาบสู
้
ญไป
อย่างไร้ ร่องรอย ด้ วยกระแสคลื่นลมอันโหดร้ าย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทําให้ มีการกล่าวถึงการก้ าวผ่าน
อาณาเขตนี ้ไปได้ ด้วยความหวังยิ่งนัน้ ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว อันเป็ นที่มาแห่งชื่อของแหลมแห่งนี ้ที่ต้องอาศัย
ความศรัทธาแห่งความหวังยิ่งนัน่ เอง

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7

เคปทาวน์ – สิงคโปร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินของเมืองเคปทาวน์

10.40 น.

ออกเดินทางกลับสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 479

วันที่ 8
06.10 น.

สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ

09.35 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 972

11.05 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง

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

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 12 – 19 ก.พ. 63

ราคาแนะนําเริ่มต้ นเพียง
BELOVED IN SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ (SQ)
เด็กอายุไม่ เกิน เด็กอายุไม่ เกิน
ผู้ใหญ่ พัก
ไม่ รวมตั๋ว Inter และ
12 ปี
12 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม
2 ท่ าน
ตั๋วภายในประเทศ
(เสริมเตียง) (ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
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

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.

3.
4.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่
จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิ น ทางสํ า หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ข ภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3 %

อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่ มที่ สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพ ท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํ า้ หนัก เกิ น จากทางสายการบิน กํ าหนดเกิ น กว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ น้ , ค่ารั ก ษาพยาบาล กรณี เกิ ดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น

3.
4.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (30 USD)

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผู้ที่ จะนั่งต้ องมี คุณ สมบัติตรงตามที่ สายการบิ น
กํ าหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่น ได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบิน มีปัญ หา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ูที่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋
เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

9.

กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพัก แบบ 3 ท่ าน/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่า งประเภทอาจจะไม่ ติด กัน และบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
กรณี ท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่ มี ลัก ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่ เป็ น ห้ องเดี่ ย วอาจเป็ น ห้ องที่ มี ขนาดกะทัดรัต และไม่มี อ่าง
อาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

2.
3.
4.

ข้ อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สําหรั บผู้ท่ มี ีอายุต่าํ กว่ า 18 ปี
ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริ กาใต้ กําหนดให้ เด็กที่มีอายุต่ํากว่ า 18 ปี ที่
เดินทางเข้ า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
A. หากเดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา จะต้ องมี
•

สําเนาสูตบิ ตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านัน้

B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่ านใดท่ านหนึ่ง จะต้ องมี
สําเนาสูตบิ ตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านัน้
•
หนังสือยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดา หรื อ มารดาที่ไม่ได้ เดินทางมาด้ วย และหนังสือยินยอมต้ องมีอายุไม่
เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง
ในกรณีท่ ผี ้ ูท่ มี ีอายุต่าํ กว่ า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงท่ านเดียว จะต้ องมี
•

•
•

คําสัง่ ศาลที่ให้ สทิ ธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บดิ าหรื อมารดาที่เดินทางพร้ อมกับเด็ก
ในกรณีที่บดิ า หรื อ มารดาท่านใดท่านหนึง่ เสียชีวิตแล้ ว ให้ นําใบมรณะบัตรมาแสดง

C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ ท่ ไี ม่ ใช่ บิดามารดา
•
•
•
•

สําเนาสูตบิ ตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านัน้
หนังสือยินยอมให้ เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย และ
สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย และ
ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย

D. หากเด็กเดินทางคนเดียว

สําเนาสูตบิ ตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านัน้ และ
•
จดหมายรับรองของผู้ที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้ องมี ที่อยู่ และรายละเอียดข้ อมูลเพื่อการติดต่อ และ
•
สําเนาเอกสารบัตรประจํ าตัวประชาชนของผู้ที่ม ารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรื อ ใบอนุญ าตอยู่อาศัย (หากมี ก ารขอ
ตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะ
ไปอยูอ่ าศัยด้ วยในแอฟริกา เอกสารอย่ างใดอย่ างหนึ่ง
•
หนังสือยินยอมให้ เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดาและมารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย หรื อ
•
เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้ อมกับ คําสัง่ ศาลที่ให้ สิทธิในการดูแลเด็กโดย
สมบูรณ์
•

โปรดทราบในใบแจ้ งเกิดจะต้ องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้ องแปลเอกสาร
ฉบับนันเป็
้ นภาษาอังกฤษ และต้ องได้ รับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับนัน้ หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มี
เอกสารเหล่านี ้ อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้ า หรื อเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้
ข้ อกําหนดที่ระบุข้างต้ นอาจไม่มีผลบังคับใช้ กับผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่ อง เว้ นแต่ ผ้ ูโดยสารท่ านนั น้
จําเป็ นต้ อ งมี วีซ่าในการเดิน ทางผ่ านควรยื่ น หนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดิน
ทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทังหนั
้ งสือรับรองและวีซา่ ติดตัวไว้ ขณะเดินทาง
ข้ อยกเว้ น :
หากผู้โดยสารที่อายุตํ่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริ กาใต้ ก่อนวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2558 สามารถเดินทางได้ โดยที่ยงั
ไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี ้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2558 ได้
•
ผู้โดยสารที่อายุตํ่ากว่า 18ปี ไม่จําเป็ นต้ องมีเอกสารหากเป็ นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินนานาชาติ
•
ผู้โดยสารที่อายุตํ่ากว่า 18ปี และถือวีซา่ แอฟริกาใต้ ไม่จําเป็ นต้ องแสดงเอกสารเหล่านี ้
•
ในกรณี ที่บางประเทศได้ มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็ นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี ้
สามารถใช้ ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทางของอินเดียที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้
เอกสารนี ้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้ งเกิดได้
•

