


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินเคปทาวน	-	เคปพอยท	-	วิคตอเรีย	แอนด
อัลเฟรดวอเตอรฟรอนท

พักที่	THE
COMMODORE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองเคปทาวน	-	ทาเรือฮูทเบย	-	เกาะดุยเกอร	-	เมืองไซมอน	-	ชายหาด
โบลเดอร	-	แหลมกูดโฮป	-	ไรองุน	กรูทคอนสแตนเทีย

พักที่	THE
COMMODORE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4
เทเบิ้ล	เมาเทน	-	กระเชาไฟฟาหมุนรอบตัวเอง	เทเบิ้ลเมาเทน	-	ไลออน
เฮด	-	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ	-	สนามบินเคปทาวน	-	สนามบิน
โจฮันเนสเบิรก	-	อุทยานสัตวป าขุนเขาพีลันเนสเบิรก	หรือ	พีลาเนส
เบิรก	-	ซาฟารีลอดจ

พักที่
BAKUBUNG
BUSH	LODGE
/	KWA
MARITANE
BUSHLODGE
หรือเทียบเทา

5 อุทยานสัตวป าขุนเขาพีลันเนสเบิรก	หรือ	พีลาเนสเบิรก	-	ซันซิตี้	-
Valley	of	Wave	-	สะพานแหงกาลเวลา

พักที่	THE
PALACE	OF
THE	LOST
CITY	หรือเทียบ
เทา

6 เมืองพริทอเรีย	-	City	of	Jacaranda	-	Union	Building	-	พิพิธภัณฑวูร
เทรคเกอร	-	สวนเสือ	The	Lion	Park

พักที่
MONDIOR
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 นครโจฮันเนสเบิรก	-	สนามบินโจฮันเนสเบิรก	-	สนามบินดูไบ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ธ.ค.	60	-	6	ม.ค.	61 ฿103,000 ฿92,900 ฿85,900 ฿20,000



ทางบริษทัไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร	15	วันกอนการเดินทาง	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,
จองโรงแรมที่พัก,	รานอาหาร	ตลอดจนสถานที่เขาชมตาง	ๆ	เพื่อเป็นการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร	ในกรณีที่
เกิดเหตุการณอันสุดวิสัยอาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่อง
ไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ	รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเป็นผลทําให
การเดินทางลาชา	หรือ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม
หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ทานไดชําระมาแลว

เพราะทางบริษทั	ฯ	ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตาง	ๆ	ไวลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายใด	ๆ	ที่เกิดขึน้นอก
เหนือจากในรายการทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทัฯ	มิอาจรับผิดชอบได

23.00	น.	พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	T	สายการบินเอมิเรสท	แอรไลน	เจา
หนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน	จากน้ันเชิญรอ	ณ	หองพักผูโดยสารขาออก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	-	ชวงบาย
02.00	น.	ออกเดินทางสูเมืองเคปทาวน	โดยสายการบินเอมิเรสท	เที่ยวบินที่	EK371	/	EK770	แวะ

เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
16.30	น.	ถึงสนามบินเมืองเคปทาวน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	(นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการ

ยกเวนการขอวีซา	สามารถพํานักในอัฟริกาใตได	30	วัน)	จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
18.00	น.	เดินทางสูยาน	Victoria	&	Alfred	Waterfront	วิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรด	วอเตอรฟรอนท

เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซขนาดใหญใหคุณไดสัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน	มีรานคา	รานอาหาร
โรงภาพยนตร	และเป็นทาเทียบเรือขนาดเล็กอีกดวย
20.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน	เลิศรสกับเมนูพิเศษกุงมังกร+เป าฮื้อ	(Chinese)
นําทานเขาสูที่พัก	THE	COMMODORE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



ตั้งอยูที่เมืองเคปทาวน	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใชบริการ
มากเป็นอันดับ	2	ของแอฟริกาใต	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติ
โจฮันเนสเบิรก	และยังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเซาตแอฟริกัน
แอรเวย

เป็นจุดจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ	แหลมกูดโฮป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน	เลิศรสกับเมนูพิเศษกุงมังกร+เปาฮ้ือ	(Chinese)
	พักที่	THE	COMMODORE	HOTEL	หรือเทียบเทา

วิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรด	วอเตอร	ฟรอนท	เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ
ขนาดใหญใหคุณไดสัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน	มีรานคา	รานอาหาร
โรงภาพยนตร	และเป็นทาเทียบเรือขนาดเล็กอีกดวย

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	รถปรับอากาศนําคณะเที่ยวชมความงดงามที่ซอนเรนของเมืองเคปทาวน	เมืองเกาแกที่มีอายุกวา

300	ปี	ไดชื่อวาเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูปลายสุดทางฝ่ังตะวันตกของทวีปอัฟริกาใต	เป็นเมือง
หลวงดานนิติบัญญัติของอัฟริกาใต	มีอดีตเกาแกและทันสมัยที่สุด	แถมดวยรางวัลการเป็นเมืองที่ไดชื่อวาใจ
กวางที่สุดของอัฟริกาใตอีกดวย	เพราะที่เมืองน้ีคนตางสีผิวสามารถเดินเคียงบาเคียงกันไดทุกสถานที่
คณะลงเรือที่ทาฮูทเบย	(Hout	Bay)	เพื่อไปชมแมวน้ําที่	เกาะดุยเกอร	(Duiker	Island)	เหลาแมวน้ําตัว

อวนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาติ
แลวแวะเยี่ยมเหลาบรรดานกเพนกวินอัฟริกันที่เมืองไซมอน	(Simon's	Town)	ณ	เมืองแหงน้ีบานเรือนจะตั้ง

ลดหลั่นกันอยูตามเนินเขา	หันหนาออกทะเล	ซึ่งเจาของสวนมากเป็นคนมีฐานะทั้งน้ัน	
เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร	เจาบานตัวนอยนกเพนกวินอัฟริกัน	ตัวผูมีสีสันมากกวาตัวเมีย	โดยเฉพาะ

บริเวณขอบตาจะมีสีชมพู	คลายแตมสีอายแชโดวไวอยางน้ัน	สวนตัวเมียจะไมมี	ลําตัวมีสีดําขาวตัดกัน	แตตัวเมีย
มีสีน้ําตาล	และมีขนาดใหญกวา	นกเพนกวินที่น่ีใชชิวิตอยางอิสระสบายอารมณตามธรรมชาติ
แลวเดินทางสูแหลมแหงความหวัง	หรือ	แหลมกูดโฮป

ชวงบาย
13.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เสริฟดวยเมนูกุงมังกร	(Crayfish)	(Local)
14.00	น.	นําทานเที่ยวชมแหลมแหงความหวัง	หรือ	แหลมกูดโฮป	(Cape	of	Good	Hope)	อยูในเขตสงวน

Cape	of	Good	Hope	Nature	Reserve	ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ	จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันไดชัดเจน	บนผิวน้ําซึ่งเป็นเหตุใหบริเวณน้ี	ทองทะเลมักมีหมอก
ลงจัดอากาศแปรปรวน	



ทั้งน้ีเพราะกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นมาปะทะกัน	ทําใหยากตอการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณ
และปัจจุบัน	ทัศนะวิสัยไมดีนักทําใหเรือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ	จนกอใหเกิดเรื่องราวของภาพหลอน
มิติอันลี้ลับและเรื่องเลาขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตชแมน	Flying	Dutchman	ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาว
ดัตช	ที่พยายามจะเดินทางออมผานแหลมกูดโฮป	ใหไดแตก็ทําไมสําเร็จ	ทําใหเรือสูญหายไปในทะเลทามกลาง
หมกหนาทึบจนทุกวันน้ี	และจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ	Cape	Point	เคปพอยท
จากน้ันนําทานแวะชมไรองุนและแหลงผลิตไวนกันที่	กรูทคอนสแตนเทีย	ไวนเอสเตทแหงแรกที่สรางดวย

สถาปัตยกรรมแบบเคปดัชต	ซึ่งยังคงรักษาอาคารบานเรือนสมัยเกาไวไดในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม	มีไร
องุนมากมายและเป็นไรองุนที่ดี	มีโรงงานผลิตไวนแดง	และมีบริการใหชิมไวนกันดวย
จนไดเวลาอันสมควร	นําคณะออกเดินทางกลับสูเมืองเคปทาวน

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	THE	COMMODORE	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

ป็นเมืองใหญอันดับสามและเป็นเมืองหลวงศูนยกลางของฝายนิติบัญญัติของ
ประเทศแอฟริกาใต	มีพื้นที่	2,455	ตารางกิโลเมตร	มีประชากร	3,497,097	คน
เมืองเกาแกที่มีอายุกวา	300	ปี	ไดชื่อวาเป็นเมืองที่สวยที่สุดและมีเสนหที่สุด
เมืองหน่ึงในโลก	เป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ
แอฟริกาใต	ตรงแหลมกูดโฮป	ที่ยื่นออกไปทางระหวางสองมหาสมุทร	คือ
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก	จึงมีสภาพภูมิอากาศอบอุนแบบ
เมดิเตอรเรเนียน

เป็นทาเรือที่จะพาทานไปเกาะมแมวน้ํา	จํานวนมาก	ที่พากันมานอนอาบแดด
รับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติอยูบริเวณ
เกาะดุยเกอร	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนามหัศจรรยของสัตวโลกนา
รักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา

เป็นที่อยูของเจาแมวน้ํามากมาย

ณ	เมืองแหงน้ีบานเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยูตามเนินเขา	หันหนาออกทะเล	ซึ่ง
เจาของสวนมากเป็นคนมีฐานะทั้งน้ัน	เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร	เจา
บานตัวนอยนกเพนกวินอัฟริกัน	ตัวผูมีสีสันมากกวาตัวเมีย



บริเวณชายหาดโบลเดอร	เจาบานตัวนอยนกเพนกวินอัฟริกัน	ตัวผูมีสีสัน
มากกวาตัวเมีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เสริฟดวยเมนูกุงมังกร	(Crayfish)	(Local)

อยูในเขตสงวน	Cape	of	Good	Hope	Nature	Reserve	ปลายสุดแหลมมี
ประภาคารขนาดใหญ	จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แอตแลนติกมาบรรจบกันไดชัดเจน

ไรองุนและแหลงผลิตไวนกันที่	กรูทคอนสแตนเทีย	ไวนเอสเตทที่สรางดวย
สถาปัตยกรรมแบบดัชต	ซึ่งยังคงรักษาอาคารบานเรือนสมัยเกาไวไดในสภาพ
ที่ดีเยี่ยมและสวยงาม	มีไรองุนมากมายและเป็นไรองุนที่ดี	มีโรงงานผลิตไวน
แดง	และมีบริการใหชิมไวนกันดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)
	พักที่	THE	COMMODORE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	จากน้ันนําคณะขึน้สูเทเบิ้ล	เมาเทน	ภูเขาสูงยอดตัดตรง	เหมือนกับโตะ	โดยกระเชาไฟฟ าหมุน

รอบตัวเอง	(Cable	Car)	ซึ่งในชวงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูมาเยือน
ขึน้มาดานบน	มีเสนทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา	เพื่อใหนักทองเที่ยวไดชมวิวรอบดานไดอยางชัดเจน

ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวนทีเดียว	บนภูเขาโตะน้ีมีสัตวตัวเล็กประเภทหน่ึงหนาตานาเอ็นดู	ชื่อวาตัวแดสซี่
หรือ	กระตายหิน	(Dassie	or	Rock	Rabbit)	มีลักษณะกึ่งผสมระหวางกระรอกกับกระตาย
เป็นมิตรกับผูคนที่ผานมาเยือน	เมื่อมองไปรอบๆ	เราจะเห็นภูเขารายลอมหลายตอหลายลูก	แตที่โดดเดนคือ

ไลออนเฮด	(Lion	Head)	ภูเขาที่มองดูแลวใครๆ	ก็ตองพูดวาคลายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตยกําลังจะลับ
ขอบฟาภูเขาลูกน้ีมีสีแดงสวยงามยิ่งนัก
นําทานสูWest	Coast	Ostrich	Farm	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ	เพื่อที่ทานจะไดสัมผัสกับ

วงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอยางใกลชิด	รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ	อันเป็นสัตว
เศรษฐกิจที่ทํารายไดดี	ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตวปีกที่มีขนาดใหญและวิ่งเร็วที่สุดในโลก
11.00	น.	รับประทานอาหารกลางวันเมนูสเต็กเน้ือนกกระจอกเทศ	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
หลังอาหาร	นําคณะเดินทางสูสนามบิน

ชวงบาย
13.25	น.	คณะเดินทางสูเมืองโจฮันเนสเบิรก	โดยสายการบินภายในประเทศ



15.25	น.	คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองโจฮันเนสเบิรก
จากน้ันรถโคชนําทานเดินทางสูวนอุทยานสัตวป าขุนเขาพีลาเนสเบิรก	Pilanesburg	Nature	Reserve
แลวเขาสูซาฟารี	ลอดจ	(Safari)	การเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยูของสัตวป านาตื่นเตนและประทับใจนักเดิน

ทางไปทั่วโลก	แตในความเป็นจริงแลวแอฟริกาใต	มิไดมีเพียงกิจกรรมตะลุยป าซาฟารีเทาน้ัน	หากยังมีแหลง
ทองเที่ยวที่สวยงาม	แปลกตาที่นายลอีกมากมาย
เขาสูที่พักในลอดจ	ลักษณะแบบกระทอม	ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารภายในซาฟารีลอดจ	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	BAKUBUNG	BUSH	LODGE	หรือ	KWA	MARITANE	BUSH	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

ภูเขาสูงยอดตัดตรง	เหมือนกับโตะ	ภูเขาโตะน้ีมีสัตวตัวเล็กประเภทหน่ึง
หนาตานาเอ็นดู	ชื่อวาตัวแดสซี่	หรือ	กระตายหิน

กระเชาไฟฟาสามารถหมุนรอบตัวเอง	ชมวิวรอบดานไดอยางชัดเจนไกลไป
จนถึงตัวเมืองเคปทาวน

ไลออนเฮด	(Lion	Head)	ภูเขาที่มองดูแลวใครๆ	ก็ตองพูดวาคลายหัวสิงโตใน
เวลาที่พระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟาภูเขาลูกน้ีมีสีแดงสวยงามยิ่งนัก

ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ	ทานจะไดสัมผัสกับวงจรชีวิตของนก
กระจอกเทศอยางใกลชิด	รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอก
เทศ	อันเป็นสัตวเศรษฐกิจที่ทํารายไดดี	ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตวปีกที่มี
ขนาดใหญและวิ่งเร็วที่สุดในโลก

ตั้งอยูที่เมืองเคปทาวน	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใชบริการ
มากเป็นอันดับ	2	ของแอฟริกาใต	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติ
โจฮันเนสเบิรก	และยังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเซาตแอฟริกัน
แอรเวย

	รับประทานอาหารกลางวันเมนูสเต็กเน้ือนกกระจอกเทศ	ณ	ภัตตาคาร	(Local)



กระเชา	Cable	Car	จะปิดทําการในชวงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง	ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูมาเยือน
โดยทางกลุมฯ	จะจัดใหขึน้ชมวิวทิวทัศนของเมืองเคปทาวนบนยอดเขา	Signal	Hill	แทน

ตั้งอยูที่เมืองโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใช
บริการมากที่สุดในแอฟริกาใต	และทวีปแอฟริกา	รวมถึงเป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินเซาแอฟริกันแอรเวย

เป็นป าซาฟารีของเอกชนเปิดใหทานไดทองป าซาฟารี	วนอุทยานสัตวป า
ขุนเขาพีลาเนสเบิรก	ปาพิลาเนสเบิรกแหงน้ีมีพื้นที่ประมาณ	500	ตาราง
กิโลเมตร	พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายรอยปีกอน	ทําใหผืนดินมีแร
ธาตุอุดมสมบรูณ	มีความเขียวชอุมเป็นที่อยูอาศัยของสัตวนานับชนิด	และ
แนนอนหมายรวมถึง	ผูยิ่งใหญทั้งหา	(Big	Five)	คือ	ควายปา	ชาง	สิงโต	แรด
และเสือดาว	ซึ่งถาไดเห็นครบก็ถือไดวาเป็นการชมสัตวที่สมบูรณ	แตคอนขาง
เป็นไปไดยาก	เพราะสัตวที่น่ีอยูกันอยางอิสระ	ในป าซึ่งเป็นป าโปรง	ปาละเมาะ
และทุงหญาสะวันนา	จนถึงกึ่งทะเลทราย	อัฟริกาใตมีสัตวป ากวา	220	ชนิด	ซึ่ง
สัตวป าที่มีชีวิตอยูอยางอิสระตามธรรมชาติ

เอกลักษณโดดเดนที่สุดของการทองเที่ยวมายังแอฟริกาใต	คือ	ซาฟารีลอดจ
บนผืนป าอันอุดมสมบูรณน้ี	ทานจะมีโอกาสไดถายรูปและสัมผัสสัตวป าแบบ
ใกลชิด	กับ	กิจกรรมสองสัตวซาฟารียามพลบคํ่า	ที่พากันออกหากินในยามคํ่า
อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันนาพิศวง	ทั้งสัตวป านอยใหญนานาชนิดจะพากันออก
หากินในชวงเวลาน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารภายในซาฟารีลอดจ	(Local)
	พักที่	BAKUBUNG	BUSH	LODGE	/	KWA	MARITANE	BUSHLODGE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
06.00	น.	ทองป าซาฟารีดูสัตวที่วนอุทยานสัตวป าขุนเขาพีลาเนสเบิรก	Pilanesburg	Nature	Reserve	รถที่

จะพาไปชมสัตวเป็นรถแบบเปิดโลงดานขางเปิดโลงรับลม	จุคนได	20	คน	รถแตละคันจะมีนายพราน	หรือ
Ranger	ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกดคอยแนะนําวิธีการชมสัตวใหทราบ	
ปาพิลาเนสเบิรกแหงน้ีมีพื้นที่ประมาณ	500	ตารางกิโลเมตร	พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายรอยปีกอน

ทําใหผืนดินมีแรธาตุอุดมสมบรูณ	มีความเขียวชอุมเป็นที่อยูอาศัยของสัตวนานับชนิด	
และแนนอนหมายรวมถึง	ผูยิ่งใหญทั้งหา	(Big	Five)	คือ	ควายปา	ชาง	สิงโต	แรด	และเสือดาว	ซึ่งถาไดเห็น

ครบก็ถือไดวาเป็นการชมสัตวที่สมบูรณ	แตคอนขางเป็นไปไดยาก	เพราะสัตวที่น่ีอยูกันอยางอิสระ	ในป าซึ่งเป็น
ป าโปรง	ปาละเมาะและทุงหญาสะวันนา	จนถึงกึ่งทะเลทราย	อัฟริกาใตมีสัตวป ากวา	220	ชนิด	ซึ่งสัตวป าที่มี
ชีวิตอยูอยางอิสระตามธรรมชาติ
09.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในซาฟารีลอดจ	(Buffet)
11.00	น.	รถ	Shuttle	Bus	นําคณะออกเดินทางเขาสู	“ซันซิตี้”	Sun	City	หรือ	The	Lost	City	เมืองลับแล

แหงหุบเขาแสงตะวัน	เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึน้จากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อวาซอล	เคิรซเนอร	ที่ลงทุน
ดวยเงินจํานวนมหาศาลถึง	28,000	ลานบาท	ใชเวลากอสรางนาน	18	ปี	และความพยายามอีกลนเหลือในการ
เนรมิต	ผืนดินอันวางเปลาและแหงแลงในแควน	Bophuthatswana	กลางอัฟริกาใตใหกลายเป็นเมืองแหงความ
สําราญบันเทิงทุกรูปแบบ	
โดยการเริ่มสรางโรงแรมไปเรื่อยๆ	ตั้งแตโรงแรมเดอะซันซิตี้,	โรงแรมเดอะคาบานาส,	โรงแรมเดอะคาสเคด



จนในปีค.ศ.	1992	เขาก็ไดสรางโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ไดกลาวมานามวา
เดอะพาเลซ	(The	Palace	or	The	Palace	of	the	Lost	City)	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน
และตกแตงภายในสไตลแอฟริกัน	ใหสมกับเป็นอาณาจักรอลังการดาวลานดวงแหงน้ี

ชวงบาย
13.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้	(Local)
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวก	มีสระวายน้ําขนาดใหญ	และทะเลน้ําจืดเทียมขนาดใหญ

ยักษที่เรียกวา	Valley	of	Wave	มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ	แวดลอมดวยขุนเขาและตนไมที่จัดตกแตงอยางเป็น
ระเบียบสวยงาม	
ใกลๆ	กันคือ	สะพานแหงกาลเวลา	Bridge	of	time	สองขางสะพานมีชางแกะสลักเรียงรายอยู	สะพานน้ีเชื่อม

ตอกับกองหินมหึมา	ที่เชื่อวาเป็น	The	Lost	City	ที่สูญหายไป	และเพื่อเป็นการตอกยํ้าระลึกถึงความทรงจําเขา
เลยสรางสะพานแหงน้ีขึน้	ทุกๆหน่ึงชั่วโมงสะพานจะถูกเขยาเสมือนแผนดินไหว	
นอกเหนือจากน้ียังมีสนามกอลฟระดับมาตรฐานโลก	ที่ใชเป็นสถานที่แขงขันกอลฟนัดสําคัญๆ	มาหลายตอ

หลายครั้งแลว	ออกแบบโดยนักกอลฟชื่อดังของโลก	Gary	Player	คือ	Gary	Player	Golf	Course	และ	Sun	City
Golf	Course	โรงภาพยนตร	รานคา	บาร	คาสิโนที่เปิดตลอด	24	ชั่วโมง	
ทําใหเมืองน้ีไมเคยหลับใหล	สวนสัตว	สวนพฤกษศาสตรที่รวบรวมพันธุไมจากทั่วโลกเอาไว	พรอมน้ําตก	และ

ธารน้ําไหลรินเอื่อยๆ	ที่สรางความสดชื่อสบายอยางบอกๆไมถูก	บางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวน
ไวสําหรับแขกที่มาพัก	The	Palace	เทาน้ัน

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในซาฟารีลอดจ	(Buffet)

เป็นป าซาฟารีของเอกชนเปิดใหทานไดทองป าซาฟารี	วนอุทยานสัตวป า
ขุนเขาพีลาเนสเบิรก	ปาพิลาเนสเบิรกแหงน้ีมีพื้นที่ประมาณ	500	ตาราง
กิโลเมตร	พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายรอยปีกอน	ทําใหผืนดินมีแร
ธาตุอุดมสมบรูณ	มีความเขียวชอุมเป็นที่อยูอาศัยของสัตวนานับชนิด	และ
แนนอนหมายรวมถึง	ผูยิ่งใหญทั้งหา	(Big	Five)	คือ	ควายปา	ชาง	สิงโต	แรด
และเสือดาว	ซึ่งถาไดเห็นครบก็ถือไดวาเป็นการชมสัตวที่สมบูรณ	แตคอนขาง
เป็นไปไดยาก	เพราะสัตวที่น่ีอยูกันอยางอิสระ	ในป าซึ่งเป็นป าโปรง	ปาละเมาะ
และทุงหญาสะวันนา	จนถึงกึ่งทะเลทราย	อัฟริกาใตมีสัตวป ากวา	220	ชนิด	ซึ่ง
สัตวป าที่มีชีวิตอยูอยางอิสระตามธรรมชาติ

เมืองลับแลแหงหุบเขาแสงตะวัน	เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึน้จากความคิดของอภิ
มหาเศรษฐีที่ชื่อวา	ซอล	เคิรซเนอร	ที่ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลถึง	28,000
ลานบาท	ใชเวลากอสรางนาน	18	ปี	และความพยายามอีกลนเหลือในการ
เนรมิต	ผืนดินอันวางเปลา	และแหงแลงในแควน	Bophuthatswana	กลางอัฟ
ริกาใตใหกลายเป็นเมืองแหงความสําราญบันเทิงทุกรูปแบบ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้	(Local)

Valley	of	Wave	เป็นสวนน้ําขนาดใหญ	ซึ่งมีคลื่นยักษเทียมใหทานรูสึกดั่งวาย
อยูในทองทะเลจริงๆ	มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ	แวดลอมดวยขุนเขาและ
ตนไมที่จัดตกแตงอยางเป็นระเบียบสวยงาม



บนสะพานแหงกาลเวลา	Bridge	of	time	สองขางสะพานมีชางแกะสลักเรียง
รายอยู	สะพานน้ีเชื่อมตอกับกองหินมหึมา	ที่เชื่อวาเป็น	The	Lost	City	ที่
สูญหายไป	และเพื่อเป็นการตอกยํ้าระลึกถึงความทรงจํา	เขาเลยสรางสะพาน
แหงน้ีขึน้	ทุกๆ	หน่ึงชั่วโมงสะพานจะถูกเขยาเสมือนแผนดินไหว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้	(Local)
	พักที่	THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม	(Buffet)
08.00	น.	นําคณะออกเดินทางสูเมืองพริทอเรีย	เมืองแหงดอกไมสีมวง	(Pretoria)	เมืองหลวงดานการ

บริหารของแอฟริกาใตเมืองน้ี	ตั้งตามชื่อของแอนดีส	พรีทอรีอัส	(Andries	Pretorius)	วีรบุรุษของการตอสูรบ
ระหวางพวกบัวร	(Boer)	กับชนพื้นเมืองผิวดํา	พริทอเรีย	จึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวรที่พยายามตอสูกับพวก
อังกฤษเพื่อใหไดอิสรภาพ	
นอกจากน้ียังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ	ธนาคาร	ทําเนียบประธานาธิบดีและที่ทําการรัฐบาล	วุฒิสภาจะ

จัดประชุมขึน้ที่เมืองพริทอเรีย	สิ่งหน่ึงที่โดดเดนและอาจถือไดวาเป็นเอกลักษณของเมืองคือ	ตนแจกการันดา
(Jacaranda)	ที่มีดอกสีมวงสดบานสะพรั่งดั่งเชน	ซากุระของชาวญี่ป ุน	เมืองน้ีไดสมญานามวา	"City	of
Jacarandas"	ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งใหไดเห็นกันในชวงเดือนตุลาคมของทุกปี
นําคณะเที่ยวชม	Union	Building	ทําเนียบประธานาธิบดี	และที่ทําการของรัฐบาลที่ใหญโตมโหฬารราวกับ

พระราชวัง	จนติดอันดับวาเป็นทําเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก
เขาชมพิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร	(Voortrekker	Monument	&	Museum)	ศูนยรวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อ

สายดั้งเดิมของชาวบัวร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวรจากปลายแหลม
ของทวีป	เขาสูใจกลางประเทศแอฟริกาใตและรวมฉลองครบรอบ	100	ปีของการสูรบกับชาวพื้นเมือง
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)

ชวงบาย	
จากน้ัน	นําทานเที่ยวชมยานธุรกิจคาเพชร	ที่อัฟริกาใตมีเหมืองเพชรขนาดใหญเป็นอันดับ	4	ของโลกอีกทั้ง

ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอัญมณีลํ้าคา
16.00	น.	นําคณะออกเดินทางเขาสูสวนเสือ	The	Lion	Park	พาทานน่ังรถชมชีวิตสัตวป าอยางใกลชิด	โดย

แบงเป็นโซนตางๆ	เพื่อใหนักทองเที่ยวไดศึกษาพฤติกรรมของสัตวโลกผูนารักอยางใกลชิด	อาทิ	โซนเจาป า	ซึ่ง
จะรวม	White	Lion,	Cheetah,	Wild	Dog	และยังมีโซนสัตวตระกูลมีเขาอยาง	Springbuck,	Gemsbok,	Blesbok	,
ยีราฟ	และ	มาลาย
อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกอนเดินทางกลับ

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่าสไตลอัฟริกัน	ณ	ภัตตาคารคารนิวอร	BBQ	หอมกรุน	ทีมี่เน้ือหลาก

หลายชนิดใหทานไดทดลองชิมทามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	MONDIOR	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม	(Buffet)



เป็นเมืองหลวงศูนยกลางการบริหารประเทศแอฟริกาใต	อยูในเขตจังหวัดกาว
เต็ง	มีจํานวนประชากรประมาณ	3	ลานคนเศษ	ประเทศแอฟริกาใตไดจัดลําดับ
เมืองหลวงออกเป็นสามเมืองไดแก	กรุงพริทอเรีย	เป็นเมืองศูนยกลางการ
บริหารประเทศ	และอีกสองเมืองคือ	เคปทาวนและบลูมฟอนเทน	กรุงพริทอ
เรีย	นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศแลว	ยังเป็นเมืองที่ศูนยกลางธุรกิจ
การพาณิชยเมืองหน่ึงของประเทศแอฟริกาใต	เน่ืองจากอยูในที่สูงจึงมีพายุฝน
รุนแรง	และหิมะตกในฤดูหนาว

City	of	Jacaranda”	อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในชวงเดือนตุลาคม	เป็น
สัญลักษณประจําเมืองอันโดดเดน	คือดอกไมสีมวงสด	คือดอกแจกการันดา
(Jacaranda)	โดยชื่อของเมืองพริทอเรีย	(Pretoria)	นามน้ีคือวีรบุรุษผูกลาเมื่อ
ครั้งอดีตกาลนามวา	แอนดีส	พรีทอรีอัส	(Andries	Pretorius)	ปัจจุบันมีความ
สําคัญเมืองหลวงดานการบริหารของแอฟริกาใต	จึงมีสถานที่สําคัญมากมาย

Union	Building	ทําเนียบประธานาธิบดี	และที่ทําการของรัฐบาลที่ใหญโต
มโหฬารราวกับพระราชวัง	จนติดอันดับวาเป็นทําเนียบประธานาธิบดีที่สวย
ที่สุดในโลก	และ	ที่ทําการของรัฐบาลที่ใหญโตมโหฬารราวกับพระราชวัง	จน
ติดอันดับวาเป็นทําเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก	อาคารหลังน้ีสราง
ดวยหินทรายสีแดงแกะสลักอยางงดงาม	ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมกรีก
ออกแบบโดย	เซอรเฮอรเบิรท	เบเกอร	(Sir	Herbert	Baker)	ลักษณะของอาคาร
เป็นครึ่งวงกลมโดดเดนอยูบนเนินเขา	หันหนาเขาสูตัวเมือง	เมื่อเราขึน้ไปยืน
อยูที่อาคาร	เราจะเห็นเมืองพริทอเรียไดอยางชัดเจน	โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะ
สวยงามมากเพราะมีแสงไฟสีสันสวยงามประดับประดา	ดานหนาอาคารก็มี
สวนดอกไมและรานขายของที่ระลึกพื้นเมืองใหนักชอปทั้ง	หลายไดซื้อหา
ติดมือเป็นของฝากคนทางบานกันดวย

ศูนยรวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร	อนุสาวรียแหงน้ีสราง
ขึน้เพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวรจากปลายแหลมของทวีป	เขาสู
ใจกลางประเทศแอฟริกาใตและรวมฉลองครบรอบ	100	ปีของการสูรบกับชาว
พื้นเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)

ศึกษาพฤติกรรมของสัตวโลกผูนารักอยางใกลชิด	อาทิ	โซนเจาป า	ซึ่งจะรวม
White	Lion,	Cheetah,	Wild	Dog	และยังมีโซนสัตวตระกูลมีเขาอยาง
Springbuck,	Gemsbok,	Blesbok	,	ยีราฟ	และ	มาลาย

	รับประทานอาหารคํ่าสไตลอัฟริกัน	ณ	ภัตตาคารคารนิวอร	BBQ	หอมกรุน	ที่มีเน้ือหลากหลายชนิดใหทานได
ทดลองชิมทามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก	(Local)
	พักที่	MONDIOR	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
06.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
ไดเวลาอันสมควร	นําคณะออกเดินทางกลับสู	นครโจฮันเนสเบิรก
09.25	น.	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	สายการบินเอมิเรสท	แอรไลน	เทีย่วบินที	่EK768	/	EK374	(แวะ

เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)
(09.25	-	19.30)-(22.35	-	07.35+1)

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศแอฟริกาใต	และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกา
เทง	อันเป็นเขตที่มั่งคั่งและเป็นแหลงเศรษฐกิจที่ใหญสุดของแอฟริกาใต	เป็น
เขตเมืองใหญติดอันดับ	40	ของโลกและเป็นหน่ึงในสองเมืองระดับโลกของ
แอฟริกาที่เป็นที่รูจักไปทั่วโลก[4]นอกจากน้ีโจฮันเนสเบิรกยังเป็นเมืองใหญ
ที่สุดที่ตั้งอยูบนดินแดนที่ไมถูกแวดลอมดวยทะเลสาบ	แมน้ํา	และแหลงน้ําอื่น
ๆ	อันเน่ืองมาจากการอยูบนที่สูงจึงมีหิมะตกเหมือนกับกรุงพริทอเรีย

ตั้งอยูที่เมืองโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใช
บริการมากที่สุดในแอฟริกาใต	และทวีปแอฟริกา	รวมถึงเป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินเซาแอฟริกันแอรเวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

07.35	น.	คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)	
เน่ืองจากสถานทีท่องเทีย่วตางๆ	ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได	
6.	หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่บริษทัได

ระบุไวขางตนทุกประการ

กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันที่
จอง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอน
การเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี
เงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงไว	ณ	วันที่	1	กันยายน	2560
2.	คาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	เสนทางเคปทาวน-โจเบิรก
3.	คารถโคชมาตรฐาน	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

15-19	ทาน	ใชรถปรับอากาศขนาด	28	ทีน่ัง่
20-24	ทาน	ใชรถปรับอากาศขนาด	38	ทีน่ัง่
25	ทานขึ้นไป	ใชรถปรับอากาศขนาด	44	ทีน่ัง่
4.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุไวในโปรแกรม
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
6.	โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	พักหองละ	2	ทาน	(ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต

ไมมีหองพักแบบ	3	เตียงใหบริการ)
7.	คายกกระเปาในโรงแรม	เฉพาะกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยู

ในความดูแลของทานเองน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม
8.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
9.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

1	ทาน
10.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ของบริษทัเมืองไทยประกันภัย

–	หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีประกันสุขภาพระหวางการเดินทาง	หรือตองการคุมครอง
สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน	กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
11.	สําหรับสายการเอมิเรสต	แอรไลน	อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	และสามารถ

ถือสัมภาระขึน้เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	/	สําหรับสายการบินภายในประเทศ	อนุญาตใหโหลดสัมภาระใต
เครื่องไดไมเกิน	23	กิโลกรัม/ใบ	โหลดไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม
การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได

1.	คาทิปคนขับรถ	/	Ranger	(ทานละประมาณ	400	แรนด)
2.	คาทิปไกดทองถิ่น	/	และหัวหนาทัวร
3.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)



5.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯ	จัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม

เอกสารทีใ่ชสําหรับการเดินทางเขาประเทศแอฟริกาใตและตองนําเอกสารถือติดตัวในวันเดินทางดวย
1.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บริบูรณ	เตรียมสูติบัตรตัวจริง	และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ	และตองไดรับการ

รับรองจากกรมการกงสุล	(แจงวัฒนะ)	เทาน้ัน	ตองนําเอกสารถือติดตัวไปดวยเพื่อใชในการเขาประเทศอัฟริกาใต
2.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	8	ปี	บริบูรณ	กรณีเดินทางคนเดียว	หรือ	เดินทางกับพอ	หรือแม	ทานใดทานหน่ึง	ตองใช

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศฉบับจริง	และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ	และตองไดรับการรับรอง
จากกรมการกงสุล	(แจงวัฒนะ)	เทาน้ัน	ตองนําเอกสารถือติดตัวไปดวยเพื่อใชในการเขาประเทศอัฟริกาใต
3.	PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

โปรแกรมดังกลาวขางตน	เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน	โปรแกรมทองเทีย่วทีส่มบูรณครบถวน	จะสงใหทาน	7	วันกอน
การเดินทางเทานัน้

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย

ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	RUFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim)
การเดินทางเป็นหมูคณะของสายการบินเอมิเรสต	แอรไลนในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมล	50%	ของสายการ

บินเอมิเรสตไดเทาน้ัน	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทาน้ัน

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	1	กันยายน	2560	การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
1.	หองพักแบบ	Twin	คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก	3.5	ฟุต	2	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
2.	หองพักแบบ	Double	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
3.	หองพักแบบ	Triple	Room	คือหองพักที่เตียงขนาด	5	ฟุต	1	เตียง+3.5	ฟุต	1	เตียง	/	หรือเตียง	3.5	ฟุต	3	เตียง	/

สําหรับผูพัก	3	ทาน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
4.	หองพักแบบ	Single	คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด	3.5	ฟุต	1	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	1	ทาน
5.	หองพักแบบ	Double	Single	Used	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	1

ทาน
6.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในอัฟริกาใตไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)	การระบุหองพักติดกันขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมักมีความแตกตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
7.	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
8.	โรงแรมในอัฟริกาใต	อาจมีบางแหงสําหรับหองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หาก



ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	ได

สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
โปรแกรมทัวรรวมคาเขาชมถูกระบุไวในคอลัมน	“อัตราน้ีรวม”	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม

น้ัน	ๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	ทางบริษทัฯ	จะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่น้ันๆ	หรือ	สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดใหแก
ทาน	เน่ืองจากไดชําระเขาชมและ	Reservation	Fee	ไปเรียบรอยแลวแลวกรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขา
ชมจากเจาหนาทีใ่นชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
1.	คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	คาใชจายใบละประมาณ	5	แรนด	/	ใบ	/	ครั้ง
2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินเอมิเรสต	แอรไลน	อนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30

กิโลกรัม	(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
3.	สําหรับสายการบินภายในประเทศ	อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน	20	กิโลกรัม/ใบ	โหลดไดทานละ

1	ใบเทาน้ัน	และนําสัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
4.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
5.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
6.	กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
7.	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)
หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60			วันคืนเงินมัดจําทัง้หมด
2.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน	หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	44-30วัน		หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-15	วัน		กอนการเดินทางหัก	50%	ของคาทัวร
5.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	14-1	วัน				กอนการเดินทางหัก	90%	ของคาทัวร
6.	ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW		หัก	100%	ของคาทัวร
7.	หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยู
ในเงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND
8.	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ

วีซา	ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป
9.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง



ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันของบริษทัเมืองไทยประกันภัย	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึน้	หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบ
หนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


