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คณะเดินทางตั้งแตวันที่	8	พ.ย.	60	ออกเดินทางเวลา	21.10	น.	และถึงสิงคโปร	เวลา	00.40	น.

18.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสายการ
บินสิงคโปร	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
21.00	น.	ออกเดินทางสูสิงคโปร	โดยสายการบินสิงคโปร	เทีย่วบินที	่SQ	981

**คณะเดินทางตั้งแตวันที่	8	พ.ย.	60	ออกเดินทางเวลา	21.10	น.	และถึงสิงคโปร	เวลา	00.40	น.**

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.25	น.	ถึงสนามบินชางฮี	ประเทศสิงคโปร	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
02.10	น.	ออกเดินทางตอ	โดยสายการบินสิงคโปร	เทีย่วบินที	่SQ	478
06.55	น.	ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	(South	Africa)	(เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย	6	ชั่วโมง)
นําทานสู	“City	of	Jacaranda”	อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในชวงเดือนตุลาคม	เป็นสัญลักษณประจําเมืองอัน

โดดเดน	คือดอกไมสีมวงสด	คือดอกแจกการันดา	(Jacaranda)	โดยชื่อของเมืองพริทอเรีย	(Pretoria)	นามน้ี
คือวีรบุรุษผูกลาเมื่อครั้งอดีตกาลนามวา	แอนดีส	พรีทอรีอัส	(Andries	Pretorius)	ปัจจุบันมีความสําคัญเมือง
หลวงดานการบริหารของแอฟริกาใต	จึงมีสถานที่สําคัญมากมาย
นําทานชมในบริเวณเมือง	โดยเฉพาะจัตุรัสกลางเมือง	Church	Square	ชมอนุสาวรียของอดีตประธานธิบดี

ของรัฐอิสระชาวบัวร	ชื่อพอล	ครูเกอร	ในบริเวณใกลเคียงกันน้ันเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมือง	อันมีอนุสาวรีย
ของแอนดีส	พรีทอรีอัสผูกอตั้งเมือง	และลูกชาย
อีกทั้งสถานที่สําคัญทางราชการของเมืองตางๆ	เชน	ทําเนียบประธานาธิบดีและทีท่ําการรัฐบาลวุฒิสภา

ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญอลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกดวย	นอกจาก
สถาปัตยกรรมอันงดงามแลว	อีกสถานที่แหงความรูเพื่อเขาถึงชนพื้นเมืองผูกลา
เขาชมพิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร	(Voortrekker	Monument	&	Museum)	อนุสรณสถานฉลองครบรอบ	100

ปีสงครามกับพื้นเมือง	อีกทั้งวิถีแหงชาวบัวรชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเขตวนอุทยานสัตวป าขุนเขาพีลันเนสเบิรก(Pilanesburg)	เพื่อจากน้ันนํา

ทานสูที่พักสุดหรูและพรอมดวยกิจกรรมหลากหลาย	เมืองซันซิตี้	(Sun	City)	เมืองที่ถูกสรางตามจินตนาการ
ของ	ชอล	เคิรชเนอร	มหาเศรษฐีนักลงทุนผูมั่งคั่ง	ใชงบประมาณมหาศาล	ทั้งระยะเวลายาวนานในการสราง
อยางปราณีตและสรางสรรคกวา	18	ปี
รวมทั้ง	เดอะพาเลซ	(The	Palace)	ที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1992	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริ



กัน	เขาสูที่พักสุดหรูเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน	ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก
ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก	อันเป็นเอกลักษณโดดเดนที่สุดของ
การทองเที่ยวมายังแอฟริกาใต	คือ	ซาฟารีลอดจ	บนผืนป าอันอุดมสมบูรณน้ี
ทานจะมีโอกาสไดถายรูปและสัมผัสสัตวป าแบบใกลชิด	กับ	กิจกรรมสองสัตวซาฟารียามพลบคํ่า	ที่พากัน

ออกหากินในยามคํ่า	อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันนาพิศวง	ทั้งสัตวป านอยใหญนานาชนิดจะพากันออกหากินในชวง
เวลาน้ัน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารอาหารพื้นเมืองทีล่อดจ
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY	หรือเทียบเทา

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ตั้งอยูที่เมืองโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใช
บริการมากที่สุดในแอฟริกาใต	และทวีปแอฟริกา	รวมถึงเป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินเซาแอฟริกันแอรเวย

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

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

จตุรัสกลางเมือง	เป็นที่ตั้งของอนุสาวรียพอล	ครูเกอร	อดีตประธานาธิบดีของ
รัฐอิสระชาวบัวร	จตุรัสแหงน้ีเป็นสถานที่ที่ชาวบัวรมาชุมนุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นดานการปกครอง	และรับรูขาวสารบานเมืองกัน	ใกลกันเป็น	City	Hall
ศาลาเทศบาลเมือง	ดานหนาอาคารมีอนุสาวรียแอน	ดรีส	พรีทอรัสและ
ลูกชาย	ผูกอตั้งเมือง	Union	Building	ทําเนียบประธานาธิบดี	และที่ทําการของ
รัฐบาลที่ใหญโตมโหฬารราวกับพระราชวัง	จนติดอันดับวาเป็นทําเนียบ
ประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก



ศูนยรวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร	อนุสาวรียแหงน้ีสราง
ขึน้เพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวรจากปลายแหลมของทวีป	เขาสู
ใจกลางประเทศแอฟริกาใตและรวมฉลองครบรอบ	100	ปีของการสูรบกับชาว
พื้นเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

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

เดอะพาเลซ	(The	Palace)	ที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1992	ดวยสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียนผสมแอฟริกัน	เขาสูที่พักสุดหรูเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน	ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก	ทามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติที่ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก

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

กิจกรรมสองสัตวซาฟารียามพลบคํ่า	ที่พากันออกหากินในยามคํ่า	อันเป็น
วัฏจักรชีวิตอันนาพิศวง	ทั้งสัตวป านอยใหญนานาชนิดจะพากันออกหากินใน
ชวงเวลาน้ัน



ดอกแจกการันดา	จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เพื่อความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นสําคัญ	ทางซาฟารี	ขอสงวนสิทธิก์ารเขารวมกิจกรรมสองสัตว

สําหรับผูเดินทางที่มีอายุตํ่ากวา	12	ปี	และสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาใชจายในทุกกรณี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารอาหารพื้นเมืองที่ลอดจ
	พักที่	THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
นําทานเดินทางกอนฟาสาง	เพื่อทองป าซาฟารียามรุงอรุณ	ณ	ผืนป าพีลันเนสเบิรก	อันมีเน้ือที่กวา	500

ตารางกิโลเมตร	นําทานสัมผัสธรรมชาติอันมหัศจรรยโดยออกชมสัตวป า	โดยจะมีนายพรานซึ่งเป็นทั้งสารถี
และผูบรรยายนําเที่ยวชมสัตว
นําทานกลับเขาสูทีพ่ัก	เดอะพาเลซ	(The	Palace)	เพื่อใหทานรับประทานอาหารเชา	และ	มีเวลาให

ทานไดอิสระสนุกสานกับกิจกรรมหลากหลาย	และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันในอาณาจักรอันยิ่งใหญ
อลังการแหงน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารอาหารจีน

ชวงบาย
ใหทานไดตามอัทธยาศัยอิสระไมวาจะเป็นสวนน้ําขนาดใหญ	ซึ่งมีคลื่นยักษเทียมใหทานรูสึกดั่งวายอยูในทอง

ทะเลจริงๆ	ณ	Valley	of	Wave	สัมผัสแรงสั่นสะเทือนดั่งแผนดินไหวที่มีทุกชั่วโมง	บนสะพานแหงกาลเวลา
Bridge	of	time	อีกทั้งสนามกอลฟที่ออกแบบโดยนักกอลฟชื่อกองโลก	Gary	Player	Golf	Course	และ	Sun
city	Golf	Course

นอกจากน้ันทานสามารถพักผอนไดกับหลากหลายกิจกรรมที่ทานสนใจ	ทั้งโรงภาพยนตร	คาสิโน	ที่เปิดให
บริการตลอด	24	ชั่วโมง	สวนพฤกษศาสตรนานาพันธุ	น้ําตก	ลําธารดั่งธรรมชาติที่ถูกสรางขึน้อยางแนบเนียน
สวยงามสรางบรรยากาศไดดั่งหลุดสูโลกแหงจินตนาการ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY	หรือเทียบเทา

โดยปกติจะพัก	2	คืน	แตในกรณีที่หองพักเต็ม	ทําใหไมสามารถพัก	2	คืนได	อาจไดพักที่	BAKUBUNG	BUSH
LODGE	อุทยานแหงชาติพิลันเนสเบิรก	(Pilanesberg	National	Park)	1	คืน	แทน

	รับประทานอาหารเชา	ที่พักเดอะพาเลซ

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

เดอะพาเลซ	(The	Palace)	ที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1992	ดวยสถาปัตยกรรมแบบ
โคโลเนียนผสมแอฟริกัน	เขาสูที่พักสุดหรูเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน	ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก	ทามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติที่ทานไมสามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก



โดยปกติจะพัก	2	คืน	แตในกรณีที่หองพักเต็ม	ทําใหไมสามารถพัก	2	คืนได	อาจไดพักที่	BAKUBUNG	BUSH
LODGE	อุทยานแหงชาติพิลันเนสเบิรก	(Pilanesberg	National	Park)	1	คืน	แทน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หองอาหารอาหารจีน

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

GaryPlayer	Golf	Course	สนามกอลฟที่ออกแบบโดยนักกอลฟชื่อกองโลกชื่อ
วา	Gary	Player	ตั้งอยูดานหนาของโรงแรมซันซิตี้และน้ําตกโรงแรม	เป็น
สนามที่ไดรับการออกแบบที่สวยงาม	และชาญฉลาด	หรูหรา	เป็นศูณยกลาง
ทางสังคมและรานอาหารของโรงแรมสามารถเห็นวิว	ไดโดยรอบ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
	พักที่	THE	PALACE	OF	THE	LOST	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาแบบกลอง
นําทานเดินทางสูสวนเสือ	(The	Lion	Park)	เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการทองเที่ยวเป็นแบบซาฟารี	อันโดด

เดนของแอฟริกา	ชมสัตวป า	เชน	เสือขาว	มาลาย	และสัตวแปลกๆอื่นอีกมากมายรอใหทานไดไปสัมผัสกันอยาง
ใกลชิดและเก็บภาพประทับใจกันไดเต็มที่
ซึ่งสัตวเหลาน้ันอยูอาศัยกันในป าตามแบบระบบนิเวศนอันแตกตางกัน	ของแตละชนิดสัตวน้ันๆ	ในแตละโซน

พื้นที่อันตางกันออกไปเป็นการชมสัตวตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันนามหัศจรรยแหงธรรมชาติลวนๆ	อันหาชมได
ยากยิ่งทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	พิเศษ	บริการทานดวยบารบีคิวเน้ือสัตวหลาก



ชนิดแบบแอฟริกัน	อาทิ	เชน	เน้ือกวาง	มาลาย	จระเข	ควายป า	ฯลฯ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังหมูบานเลเซดี	(Lesedi	Cultural	Village)	หมูบานวัฒนธรรมแหงน้ีนําเสนอ

วิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวัติความเป็นมาของชนเผาพื้นเมืองตางๆ	ของชาวแอฟริกาใตไดอยาง
ละเอียดและนาสนใจ	ทั้งรูปแบบบานเรือนที่อยูอาศัย	ศิลปะการแสดงตางๆ	รอใหทานไดศึกษาและเรียนรูอยาง
นาสนใจ	หลังการชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่นที่ทําใหเราเขาถึงชนพื้นเมืองในเวลาอันรวดเร็วน้ีแลว
และใหทานไดชมโชวพื้นเมือง	ของชาวเลเซดี	จากน้ันนําทานเดินทางสู	Nelson	Mandala	Square	แหลงรวม

อาหารพื้นเมืองขนาดใหญนอกเมืองโจฮันเนสเบิรก	ใหทานไดตื่นตากับรานอาหารพื้นเมืองมากมาย	รวมถึงราน
คา	และแหลงแฮงคเอาทของคนทองถิ่น

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	THE	MASLOW	HOTEL,	MONDIOR	EMPERORS	AT	EMPERORS	PALACE

หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	พิเศษ	บริการทานดวยบารบีคิวเน้ือสัตวหลากชนิดแบบแอ
ฟริกัน	อาทิ	เชน	เน้ือกวาง	มาลาย	จระเข	ควายปา	ฯลฯ

หมูบานเลเซดี	(Lesedi	Cultural	Village)	หมูบานวัฒนธรรมแหงน้ีนําเสนอวิถี
ชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวัติความเป็นมาของชนเผาพื้นเมืองตางๆ	ของ
ชาวแอฟริกาใตไดอยางละเอียดและนาสนใจ	ทั้งรูปแบบบานเรือนที่อยูอาศัย
ศิลปะการแสดงตางๆ	รอใหทานไดศึกษาและเรียนรูอยางนาสนใจ	หลังการ
ชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่นที่ทําใหเราเขาถึงชนพื้นเมืองในเวลาอันรวดเร็วน้ีแลว
และใหทานไดชมโชวพื้นเมือง	ของชาวเลเซดี

Nelson	Mandala	Square	แหลงรวมอาหารพื้นเมืองขนาดใหญนอกเมือง
โจฮันเนสเบิรก	ใหทานไดตื่นตากับรานอาหารพื้นเมืองมากมาย	รวมถึงรานคา
และแหลงแฮงคเอาทของคนทองถิ่น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
	พักที่	THE	MASLOW	HOTEL,	MONDIOR	EMPERORS	AT	EMPERORS	PALACE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



……	น.	นําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ	สูเมืองเคปทาวน
……	น.	ออกเดินทาง	โดยเทีย่วบินที	่BA……..

นําทานเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตวอันป็นเอกลักษณอีกอยางของเมือง	คือนกกระจอกเทศ	ณ	ฟารมเลี้ยงนก
กระจอกเทศ	ที่มีชื่อเสียงของเมือง	West	Coast	Ostrich	Farm	เรียนรูเรื่องราวอันนาสนใจยิ่งของนกกระจอก
เทศ	ที่มีจุดเดนคือ	เป็นสัตวปีกขนาดใหญแตแทนที่จะใชปีกบินกลับมีความชํานาญในการใชขาวิ่งไดอยาง
รวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว	แถมปัจจุบันยังเป็นสัตวเศรษฐกิจสําคัญของประเทศอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูจากเน้ือและไข	ของนกกระจอกเทศ

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสูสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอีกจุดที่ไมควรพลาดประจําเมืองน้ี	ดวยจุดเดนของเมืองเคปทาวน

น้ีอยูที่มีภูเขาลูกใหญที่ตั้งอยูกลางเมืองทําใหเราสามารถมองเห็นภูเขารูปทรงตางๆไดโดยรอบ	เชน	ภูเขามี
ลักษณะเสมือนโตะที่ตั้งอยูบนแผนดินอยางไรอยางน้ัน	จึงทําใหภูเขาลูกน้ีไดรับการตั้งชื่อวา	Table	Mountain	มี
ความสูง	1,086	เมตร	หรือ	3,563	ฟุต
โดยนําทานขึน้กระเชาไฟฟาหมุนรอบตัวเองขึน้สูจุดชมวิวดานบน	ใหทานชมบรรยากาศจากมุมสูง
จากน้ันเดินทางเขาสูตัวเมืองเคปทาวน	(Cape	Town)	เมืองสวยติดอันดับ	1	ใน	5	ของโลก	อีกแหงที่ทานไม

ควรพลาดในการไปเยือนครั้งหน่ึงในชีวิต	ทั้งในยุคใหมที่เมืองน้ีเคยไดรับเกียรติเป็นเจาภาพแขงขันฟุตบอลโลก
ในปี	2010	ที่ผานมา	แลวยังเป็นเมืองเกาแกกวา	300	ปี	อีกทั้งสภาพอากาศที่คอนขางบริสุทธิเ์กือบตลอดทั้งปี
จากน้ันนําทานสูไรองุนแหลงผลิตไวนขึน้ชื่อและเกาแกที่สุดในแอฟริกาใต	กรูทคอนสแตนเทีย	(Groot

Constantia)	ที่สรางขึน้ตั้งแตปี	ค.ศ.	1692	โดยผูวาการเมืองชาวดัตซ	จนกระทั่งปัจจุบันยังคงดําเนินการทําไวน
หรือเหลาองุนอันขึน้ชื่ออยู	และเปิดบริการใหคนทั่วไปเขาชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑไวนซึ่งจัด	แสดงประวัติ
ความเป็นมาของไวนยอนหลังไปถึง	500ปี	ซึ่งทานสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื้อไวนขึน้ชื่อได
ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	พิเศษ	กุงมังกรและหอยเป าฮื้อ	เมนูขึ้นชื่อของเมือง
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	PREMIER	CAPE	TOWN	HOTEL,	SS	CAPE	SUN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่เมืองโจฮันเนสเบิรก	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใช
บริการมากที่สุดในแอฟริกาใต	และทวีปแอฟริกา	รวมถึงเป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินเซาแอฟริกันแอรเวย

ตั้งอยูที่เมืองเคปทาวน	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใชบริการ
มากเป็นอันดับ	2	ของแอฟริกาใต	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติ
โจฮันเนสเบิรก	และยังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเซาตแอฟริกัน
แอรเวย

ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ	ทานจะไดสัมผัสกับวงจรชีวิตของนก
กระจอกเทศอยางใกลชิด	รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอก
เทศ	อันเป็นสัตวเศรษฐกิจที่ทํารายไดดี	ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตวปีกที่มี
ขนาดใหญและวิ่งเร็วที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูจากเน้ือและไข	ของนกกระจอกเทศ



เวลาและเทีย่วบินจะระบุใกลวันเดินทาง	หากมีขอสงสัย	กรุณาติดตอสอบถามพนักงาน
การน่ังกระเชาตองขึน้กับสภาพอากาศอีกดวย	หากมีการปิดทําการทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ

เปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไมจําเป็นตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ภูเขาสูงยอดตัดตรง	เหมือนกับโตะ	ภูเขาโตะน้ีมีสัตวตัวเล็กประเภทหน่ึง
หนาตานาเอ็นดู	ชื่อวาตัวแดสซี่	หรือ	กระตายหิน

กระเชาไฟฟาสามารถหมุนรอบตัวเอง	ชมวิวรอบดานไดอยางชัดเจนไกลไป
จนถึงตัวเมืองเคปทาวน

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

ไรองุนและแหลงผลิตไวนกันที่	กรูทคอนสแตนเทีย	ไวนเอสเตทที่สรางดวย
สถาปัตยกรรมแบบดัชต	ซึ่งยังคงรักษาอาคารบานเรือนสมัยเกาไวไดในสภาพ
ที่ดีเยี่ยมและสวยงาม	มีไรองุนมากมายและเป็นไรองุนที่ดี	มีโรงงานผลิตไวน
แดง	และมีบริการใหชิมไวนกันดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน	พิเศษ	กุงมังกรและหอยเปาฮ้ือ	เมนูขึน้ชื่อของเมือง
	พักที่	PREMIER	CAPE	TOWN	HOTEL,	SS	CAPE	SUN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูทาเรือฮูทเบย	(Hout	Bay)	เพื่อลองเรือไปชมแมวน้ําจํานวนมาก	ที่พากันมานอนอาบแดด

รับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติอยูบริเวณเกาะซีล	(Seal	Island)	ซึ่งเป็นวิถี
ชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนามหัศจรรยของสัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา
จากน้ันนําทานชมอีกสัตวโลกนารักเฉพาะถิ่นที่นารักนาเอ็นดูไมแพกันน่ันคือ	เหลานกเพนกวิน	ที่มีถิ่นอาศัย

ตามธรรมชาติอยูบริเวณเมืองไซมอนทาวน	(Simon	Town)	ที่มีบานเรือนของเหลามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกัน
อยูบนเชิงเขา	หันหนาออกสูทองทะเลสีคราม	ใหทานไดถายรูปและชมอิริยาบทนารักน้ีอยางสนุกสนาน



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	พิเศษ	บริการทานดวย	เมนูกุงมังกร	ทาน
ละ	1	ตัว

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูแหลมกูดโฮป	(Cape	of	Good	Hope)	ชมทัศนียภาพอันงดงาม	ณ	บริเวณ	Cape

Point	จุดสําคัญแหงมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต	ดวยความยากของการเดินเรือ	ผานเสนทางน้ีไปไดน้ันชาง
ยากเย็น	ทําใหมีตํานานเรื่องเลาของเหลากะลาสีนักเดินเรือ	ที่กลาวขานกันมาเป็นเวลานาน
จากน้ันนําทานถายรูปและพักผอนบริเวณริมอาวยานวิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรด	วอเตอรฟรอนท

(Victoria	&	Alfred	Waterfront	)	สถานที่พักผอนตากอากาศ	ในบรรยากาศกอนคํ่า	อันงดงามรอใหทานได
สัมผัส	ทั้งรานอาหาร	รานคา	โรงภาพยนต	บริเวณทาเรือน้ัน	อีกมุมมองที่ตางและนาสนใจของเมืองโรแมนติกน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารตะวันตก	(SET	MENU)
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	PREMIER	CAPE	TOWN	HOTEL,	SS	CAPE	SUN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาเรือที่จะพาทานไปเกาะมแมวน้ํา	จํานวนมาก	ที่พากันมานอนอาบแดด
รับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติอยูบริเวณ
เกาะดุยเกอร	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนามหัศจรรยของสัตวโลกนา
รักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา

ทาเรือฮูทเบย	(Hout	Bay)	เพื่อลองเรือไปชมแมวน้ําจํานวนมาก	ที่พากันมา
นอนอาบแดดรับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติ
อยูบริเวณเกาะซีล	(Seal	Island)	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนา
มหัศจรรยของสัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา

เกาะซีล	(Seal	Island)	นําทานชมแมวน้ําจํานวนมาก	ที่พากันมานอนอาบแดด
รับความอบอุนจากแสงอาทิตยอยางมีความสุขกันตามธรรมชาติอยูบริเวณ
เกาะซีล	(Seal	Island)	ซึ่งเป็นวิถีชีวิตนารักๆ	อิริยาบทอันนามหัศจรรยของ
สัตวโลกนารักอีกชนิดที่หาดูไมไดในบานเรา

นกเพนกวิน	ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยูบริเวณเมืองไซมอนทาวน	(Simon
Town)	ที่มีบานเรือนของเหลามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยูบนเชิงเขา	หันหนา
ออกสูทองทะเลสีคราม	ใหทานไดถายรูปและชมอิริยาบทนารักน้ีอยาง
สนุกสนาน



ณ	เมืองแหงน้ีบานเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยูตามเนินเขา	หันหนาออกทะเล	ซึ่ง
เจาของสวนมากเป็นคนมีฐานะทั้งน้ัน	เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร	เจา
บานตัวนอยนกเพนกวินอัฟริกัน	ตัวผูมีสีสันมากกวาตัวเมีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	พิเศษ	บริการทานดวย	เมนูกุงมังกร	ทานละ	1	ตัว

อยูในเขตสงวน	Cape	of	Good	Hope	Nature	Reserve	ปลายสุดแหลมมี
ประภาคารขนาดใหญ	จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แอตแลนติกมาบรรจบกันไดชัดเจน

เป็นจุดจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ	แหลมกูดโฮป

วิคตอเรีย	แอนด	อัลเฟรด	วอเตอร	ฟรอนท	เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ
ขนาดใหญใหคุณไดสัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน	มีรานคา	รานอาหาร
โรงภาพยนตร	และเป็นทาเทียบเรือขนาดเล็กอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารตะวันตก	(SET	MENU)
	พักที่	PREMIER	CAPE	TOWN	HOTEL,	SS	CAPE	SUN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.00	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินของเมืองเคปทาวน
10.40	น.	ออกเดินทางกลับสูสิงคโปร	โดยสายการบินสิงคโปร	เทีย่วบินที	่SQ	479

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



คณะเดินทางตั้งแตวันที่	8	พ.ย.	60	ออกเดินทางเวลา	07.15	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	08.40	น.

ตั้งอยูที่เมืองเคปทาวน	ประเทศแอฟริกาใต	เป็นทาอากาศยานที่มีผูใชบริการ
มากเป็นอันดับ	2	ของแอฟริกาใต	เป็นรองจากทาอากาศยานนานาชาติ
โจฮันเนสเบิรก	และยังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเซาตแอฟริกัน
แอรเวย

06.10	น.	ถึงสนามบินสิงคโปร	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.10	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	SQ	970

**คณะเดินทางตั้งแตวันที่	8	พ.ย.	60	ออกเดินทางเวลา	07.15	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	08.40	น.**
08.35	น.	คณะเดินทางกลับ	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดิน

ทางโดยเหตุจําเป็น	ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง
3.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หาก

ไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับ	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชมาตรฐาน	นําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	พักหองละ	2	ทาน	(ในแอฟริกาใต	ไมอนุญาติให

ผูใหญเขาพัก	ในหองพักแบบ	3	เตียง)
5.	คายกกระเปาในโรงแรมที่พัก	สัมภาระใบใหญ	ทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	20	กิโลกรัม	ไมรวมกระเปาถือใบเล็ก

ซึ่งทานตองดูแลดวยตัวเองน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	(สําหรับสายการบินสิงคโปรแอรไลน	อนุญาตใหโหลดกระเปา
ใบใหญไดน้ําหนักไมเกิน	20	กิโลกรัม	และสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	สําหรับสายการ
บินภายในประเทศ	อนุญาติใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน	20	กิโลกรัม/	ใบ	โหลดไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	และนํา
สัมภาระถือขึน้เครื่องน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	การเรียกคาน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	พรอมเมนูพิเศษที่ระบุตามรายการขางตน
7.	คานําเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการที่ระบุ	และคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางโดยหัวหนา

ทัวรมืออาชีพตลอดกาลเดินทาง	1	ทาน
8.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.	และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	USD	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	USD	หรือประมาณ

800	บาท)
5.	คาทิปคนขับรถ	ไกดทองถิน่	และ	Ranger	(ทานละ	28	USD)
6.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%



**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง	สําหรับผูทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี
ตัง้แตวันที	่1	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใตกําหนดใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี
ทีเ่ดินทางเขา	หรือ	ออก	จากประเทศแอฟริกาใต	จะตองมีเอกสารดังตอไปน้ี
1.	หากเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	จะตองมี

-	สําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล	กระทรวงการตาง
ประเทศเทาน้ัน
2.	หากเดินทางกับบิดา	หรือ	มารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองมี

-	สําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใตเทาน้ัน	
-	หนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณอักษรจากบิดา	หรือ	มารดาที่ไมไดเดินทางมาดวย	และหนังสือยินยอมตองมีอายุไม
เกิน	4	เดือนกอนวันเดินทาง	
-	ในกรณีทีผู่ทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี	และอยูในการดูแลของบิดา	หรือ	มารดาเพียงทานเดียว	จะตองมี	คําสั่ง
ศาลที่ใหสิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณแกบิดาหรือมารดาที่เดินทางพรอมกับเด็ก	ในกรณีที่บิดา	หรือ	มารดาทาน
ใดทานหน่ึงเสียชีวิตแลว	ใหนําใบมรณะบัตรมาแสดง
3.	หากเดินทางกับผูใหญทีไ่มใช	บิดามารดา

-	สําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล	กระทรวงการตาง
ประเทศเทาน้ัน	
-	หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เป็นลายลักษณอักษรจากบิดามารดา	หรือผูปกครองตามกฎหมาย	และ	สําเนาเอกสาร
บัตรประจําตัวประชาชน	ของบิดามารดา	หรือผูปกครองตามกฏหมาย	และที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของ
บิดามารดา	หรือผูปกครองตามกฏหมาย
4.	หากเด็กเดินทางคนเดียว

-	สําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล	กระทรวงการตาง
ประเทศเทาน้ัน	และจดหมายรับรองของผูที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต	ตองมี	ที่อยู	และรายละเอียดขอมูลเพื่อ
การติดตอ	และ	สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่มารับเด็ก	รวมถึง	วีซา	หรือ	ใบอนุญาตอยูอาศัย	(หากมี
การขอตรวจสอบ)	และที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา	หรือผูปกครองตามกฏหมาย	และบุคคล
ที่เด็กจะไปอยูอาศัยดวยในแอฟริกา	เอกสารอยางใดอยางหน่ึง
-	หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เป็นลายลักษณอักษรจากบิดาและมารดา	หรือผูปกครองตามกฎหมาย	หรือ	เอกสาร
แสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา	ทานใดทานหน่ึงพรอมกับ	คําสั่งศาลที่ใหสิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ

โปรดทราบในใบแจงเกิดจะตองมีขอมูลของบิดาและมารดาของเด็ก	หากเอกสารไมใชภาษาอังกฤษ	จะตองแปล
เอกสารฉบับน้ันเป็นภาษาอังกฤษ	และตองไดรับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับน้ัน	หากผูโดยสารเดิน
ทางโดยที่ไมมีเอกสารเหลาน้ี	อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเขา	หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต
ขอกําหนดที่ระบุขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับผูโดยสารที่อยูในระหวางการเปลี่ยนเครื่อง	เวนแตผูโดยสารทาน

นัน้จําเป็นตองมีวีซาในการเดินทางผานควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณระหวางกระบวนการขอวีซาในการ
เดินทางผาน	และผูเดินทางควรพกทั้งหนังสือรับรองและวีซาติดตัวไวขณะเดินทาง

ขอยกเวน	:	
1.	หากผูโดยสารที่อายุตํ่ ากวา	18ปี	เดินทางสูแอฟริกาใตกอนวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.2558	สามารถเดินทางไดโดยที่

ยังไมตองมีเอกสารเหลาน้ี	โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.2558	ได
2.	ผูโดยสารที่อายุตํ่ ากวา	18ปี	ไมจําเป็นตองมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผานเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

นานาชาติ
3.	ผูโดยสารที่อายุตํ่ ากวา	18ปี	และถือวีซาแอฟริกาใต	ไมจําเป็นตองแสดงเอกสารเหลาน้ี
4.	ในกรณีที่บางประเทศไดมีการรับรองชื่อผูปกครองอยางเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก	เอกสารเหลาน้ี

สามารถใชยืนแสดงหลักฐานแทนได	(ตัวอยางเชน:	หนังสือเดินทางของอินเดียที่มีระบุชื่อผูปกครองของเด็ก	สามารถ
ใชเอกสารน้ียื่นแทนเอกสารใบแจงเกิดได



หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่กอน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
สําหรับผูทีมี่อายุตํ่ากวา	18	ปี

ตองมีสําเนาสูติบัตร	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และ	ตองมีการประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล	กระทรวงการ
ตางประเทศ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียง

แทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			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			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


