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รหัสโปรแกรม : 13634 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

พรอ้มสมัผสัมนตเ์สนห่แ์ละความงดงามของธรรมชาตทิีซ่อ่นเรน้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

... แอฟริกาใต.้. เที่ยวสบาย(บินภายใน)..เท่ียวไดท้ั้งปี..ไม่ตอ้งมีวีซ่า.. 

... ร่วมคน้หา Big Five ผูย้ิง่ใหญ่แห่งซาฟารี ณ อุทยานพีลนัเนสเบิรก์ 

... พกัซนัซิต้ีอาณาจกัรแห่งความสุขอนัข้ึนช่ือ ท่ีตั้ง THE PALACE HOTEL โรงแรมหรูในต านาน 

... Table Mountain   หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก World’s 7 Wonders 

พเิศษ...ลิ้ มรสอาหาร ข้ึนชือ่ พเิศษ...ลิ้ มรสอาหาร ข้ึนชือ่ ““กุง้มังกรกุง้มังกร””, , อาหารไทยในต่างแดนอาหารไทยในต่างแดน  

บาร์บีคิวเนื้ อสัตวห์ลากชนิด บาร์บีคิวเนื้ อสัตวห์ลากชนิด ““CCAARRNNIIVVOORREE”” 
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ก ำหนดกำรเดินทำง พฤษภำคม 2562 8 –15,18 – 25  

มิถุนำยน 2562  6 – 13, 23 – 30 
กรกฏำคม 2562 3 – 10,17 – 24, 24 -31 (วนัเฉลมิ ร 10) 
สิงหำคม 2562 10 –17 (วันแม่), 17 – 24 
กนัยำยน 2562 6 – 13, 18 – 25  
ตุลำคม 2562  1 – 8,  8 –15,  19–26 (วนัปิยะ) 
พฤศจิกำยน 2562 6 – 13, 19 – 26 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง   (1) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ)  

22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 10  แถว W 
  เคำน์เตอร์สำยกำรบินเคนย่ำ แอร์เวย์ (KQ)เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและบริการเอกสารการเดินทาง 
 
 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรงุเทพฯ – เคนยา – โจฮนัเนสเบริก์ X X X  

2 
เคนยา – โจฮนัเนสเบริก์- ซนัซติ ี ้THE PALACE 

HOTEL 
X   พกั THE PALACE OF THE 

LOST CITY  HOTEL 

3 
ซนัซติี ้ -  กจิกรรมสอ่งสตัวP์ilanesberg National 

Park–พรทิอเรยี 
   

THE MASLOW TIME 
SQUARE HOTEL (4*) 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 พรทิอเรยี –  โจฮนัเนสเบริก์    
SOUTHERN SUN CAPE SUN 

HOTEL (4*) 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ –TABLE 

MOUNTAIN (ขึน้กระเชา้)-ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตน

เทยี - ชอ้ปป้ิง V&A WATERFRONT 

   
SOUTHERN SUN CAPE SUN 

HOTEL (4*) 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

เคปทาวน ์– CAPE PENNINSULA- ลอ่งเรอืชม

แมวน า้ – ชมเพนกวนิ–เขตอนรุกัษธ์รรมชาติ

แหลมกูด๊โฮป– น ัง่รถรางสู.่. CAPE POINT  

(* เมนพูเิศษ..กุง้มงักร และ อาหารไทย) 

   
SOUTHERN SUN CAPE SUN 

HOTEL (4*) 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 เคปทาวน ์– ไนโรบ ี     
 

8 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ)    
 



 

BW...SOUTH AFRICA 8D5N–issue 24-4-19 by Aor  PAGE 3 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัสองของกำรเดินทำง   (2) เคนยำ – โจฮันเนสเบิร์ก- ซันซิตี ้THE PALACE HOTEL 

01.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไนโรบีประเทศเคนยำ  โดยเทีย่วบินที่KQ887 
06.10 น. เดินทางถึง ถึงเมืองไนโรบี  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกำใต้ โดยเที่ยวบินที่ KQ760   
10.55 น. เดินทางถึงเมืองโจฮนัเนสเบิร์ก น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับ 
  สัมภาระ 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 
  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ ซันซิตี ้หรือ The Lost City เมืองลบัแลแห่งหุบเขาแสงตะวนั เป็น

เมืองท่ีถูกเนรมิตข้ึนจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีท่ีช่ือวา่ ซอล เคิร์ซเนอร์ (sol Kerzner) ท่ี
ลงทุนดว้ยเงินจ านวนมหาศาลถึง 28,000 ลา้นบาท ใชเ้วลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายาม
อีกลน้เหลือในการเนรมิตผนืดินอนัวา่งเปล่า และ
แหง้แลง้ในแควน้ Bophuthatswana กลางอฟัริกาใต้
ใหก้ลายเป็นเมืองแห่งความส าราญบนัเทิงทุกรูปแบบ 
บริเวณท่ีตั้งของซนัซิต้ีน้ี คือ ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็ไดม้า
เป็นผูบ้นัดาลความฝันในอดีตใหก้ลบักลายมาเป็น

เมืองท่ียิง่ใหญ่กวา่เดิม โดยการเร่ิมสร้างโรงแรมไป
เร่ือย ๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซนัซิต้ี (Sun City Hotel) 
โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะ
คาสเคทส์ (The Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้
สร้างโรงแรมท่ีหรูราคาแพงท่ีสุดในบรรดาโรงแรม

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทั้งหลายท่ีไดก้ล่าวมานามวา่ เดอะพำเลซ (The Palace or The Palace of The Lost City) ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมอฟัริกา และตกแต่งภายในในสไตลอ์ฟัริกา ท่ีตั้งในเขตรัฐ
อิสระ Bouphuthatswana น าท่านเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม เดอะพำเลซ โรงแรมท่ีหรูหราและใหญ่
ท่ีสุดในแอฟริกาตกแต่งดว้ยวสัดุชั้นเยีย่มจากทัว่โลก ทะเลเทียม สนามกอลฟ์ 18 หลุม  สวนสัตว ์
คาสิโน ตลอดจนสถานบนัเทิงเริงรมย ์ สวนป่าอนักวา้งใหญ่ และอ่ืนๆอีกมากมาย อีกทั้งยงัเป็น
สถานท่ีจดัประกวดนางงามโลก หรือมิสเวลิด์  จากนั้นอิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัาศยั  ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั Afternoon hign tea ล้ิมรสชาและกาแฟแบบแอฟริกนัท่ีปรุงสูตรพิเศษ
หอมกรุ่น ทานกบัขนมเคก้ คุกก้ี และแซนวสิระดบัพรีเม่ียม และใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัส่ิง
อ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ เช่น 
- สระวา่ยน ้าขนาดใหญ่ หรือทะเลน ้าจืดท่ีเรียกวา่ “Valley of Wave” จ าลองลกัษณะเหมือน

ทะเลจริงๆแวดลอ้มดว้ยขนุเขาและตน้ไม ้ ในทุกๆ5นาที จะมีคล่ืนเทียมโหมกระหน ่า เพื่อท่ี
ท่านจะไม่พลาดไฮไลทส์ าคญั  หรือท่านจะเดินขา้มสะพานแห่งกาลเวลา (Bridge of time) 
สองขา้งสะพานมีชา้งแกะสลกัตวัมหึมารอตอ้นรับท่านอยูบ่นสะพานแห่งน้ีเช่ือมต่อกบักอง
หินมหึมาท่ีเรียกวา่ The lost City ท่ีเช่ือวา่สูญหายไปจากแผน่ดินไหว  ในทุกๆ 1 ชัว่โมง
สะพานแห่งน้ีจะเขยา่เสมือนเกิดแผน่ดินไหวจริงๆ 

- THE MAZE OF THE LOST CITY ท่ีเปิดท าการ
เม่ือเดือน กนัยายน 2012  มีขนาดกวา้งกวา่ 1 
เอเคอร์ เดินทางขา้มสะพานแขวนยาว 100 เมตร 
เพื่อเขา้สู่เขาวงกตใหท้่านไดไ้ขปริศนาสู่ดา้นบน
ของเขาวงกท่ีท่านจะไดช่ื้นชมภาพอนัสวยงาม
ของ Sun City Resort  

- โรงภาพยนตร์  ร้านคา้  ดิสโกเ้ธค คาสิโน 2 แห่ง (The Jungle Casino, Sun City hotel 
Casino) ท่ีเปิดตอ้นรับท่านตลอด 24 ชัว่โมง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

  พกัทีโ่รงแรมสุดหรูTHE PALACE OF THE LOST CITY  HOTEL (พกั 1 คืน) 



 

BW...SOUTH AFRICA 8D5N–issue 24-4-19 by Aor  PAGE 5 

 
วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)   ซันซิตี ้ -  กจิกรรมส่องสัตว์Pilanesberg National Park–พริทอเรีย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธ์สัตว์ป่ำ พลิำเนสเบิร์ก 
น าท่านนัง่รถชมวถีิชีวติบรรดาสัตวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอุทยาน ถา้
โชคดีท่านอาจไดพ้บBig 5 ซ่ึงไดแ้ก่ สิงโต เสือดาว ชา้ง แรด และ
ควายป่า 
แบบซาฟารีอยา่งแทจ้ริง จนไดเ้วลาอนัสมควร  
น าท่านสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ต่ืนเตน้ 
ทา้ทายความมนัส์ และเพลิดเพลินกบัการนัง่รถเปิด
ประทุนส่องสัตว ์เพื่อคน้หา BIG 5 สัตวป่์ายิง่ใหญ่ 
และเป็นสัญลกัษณ์ของแอฟริกาใต ้นั้นก็คือ สิงโต
เสือดาว, แรด, ควายป่า และชา้งป่าท่ามกลางป่า
ซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต ้ใหท้่านได้
เพลิดเพลินสนุกสนานกบัการส่องสัตวพ์ร้อมเก็บภาพเป็นท่ีระลึก จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำที ่ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) เมืองแห่งดอกไมสี้ม่วง “City of Jacarandas” ซ่ึงมี
มากถึง50,000 ตน้ จะออกดอกบานสะพร่ังอวดโฉมทัว่ทั้งเมืองในช่วง 
เดือนตุลาคมของทุกปี ท่ีมาของช่ือเมืองไดม้าจากช่ือของ อนัเดรียส พริทวัเรียส (Andries 
Pretorius) วีรบุรุษของชาวบวัร์ท่ีพิชิตซูลู ลงไดใ้นปี 1838 ในสงครามแม่น ้าเลือด 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

น าชม อนุสำวรีย์ Paul Kruger ท่ีจัตุรัสเชิร์ช (Church 
Square) ลอ้มรอบดว้ยรัฐสภาของสาธารณรัฐในอดีต 
Palace of Justice ธนำคำรกลำงแห่งแรกของแอฟริกำใต้ 
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของสถานทูตนานาชาติ ชมอำคำร
รัฐสภำ      อาคารหินทรายสีแดงโอ่อ่าสง่างาม สร้างเสร็จใน
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ปี1913 เป็นท่ีประกอบพิธีเขา้รับต าแหน่งของประธานาธิบดี เนลสัน แมนเดลา  เชิญท่านชม
เมืองพริทอเรียแบบพาโนรามา ณ จุดชมววิ พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตำคำรจีน 
  น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั  THE MASLOW TIME SQUARE HOTEL (4*)หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง  (4)   พริทอเรีย –  โจฮันเนสเบิร์ก  

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำที ่ห้องอำหำรของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg)   เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกาใต้

แหล่งเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของแอฟริกาใต ้ เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอนั 40 ของโลก และเป็นหน่ึงใน
สองเมืองระดบัโลกของแอฟริกาท่ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 

  น าท่านสู่เขตเมือง Sandton ยา่นการคา้ใหม่ท่ีเกิดจากการขยายเมืองโจฮนัเนสเบิร์กในปี 1969  
ปัจจุบนัเป็นยา่นการคา้ การเงิน ศูนยก์ลางการเศรษฐกิจ ความบนัเทิง อาหารหลากรสทางตอน
เหนือของนครโจฮนัเนสเบิร์ก และเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของนครแห่งน้ี 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรเที่ยง (อำหำรพืน้เมือง) ทีภ่ัตตำคำรCarnivore ภตัตาคารเล่ืองช่ือเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัชิมจากนานาชาติ เสิร์ฟดว้ยเมนูบาบีคิวเน้ือสัตวห์ลากหลายชนิด เช่น ยรีาฟ มา้ลาย คูดู 
อิมพาล่า  จระเข ้ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก   
......น. ออกเดินทางสู่ เคปทำวน์ โดยเทีย่วบินที.่... 
......น. เดินทางถึงเคปทำวน์ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรจีน 
  น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั  SOUTHERN SUN CAPE SUN HOTEL (4*)หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง  (5)   เคปทำวน์ – ฟำร์มนกกระจอกเทศ –TABLE MOUNTAIN (ขึน้กระเช้ำ) 
    ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทยี - ช้อปป้ิง V&A WATERFRONT 

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำที ่ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเคปทำวน์  (Capetown)เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 300 ปี ไดช่ื้อวา่เป็น

เมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ตั้งอยูป่ลายสุดของอฟัริกาใต ้ ถูกโอบลอ้มดว้ยมหาสมุทร
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อินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ดา้นหนา้หนัหนา้เขา้หามหาสมุทรใหญ่ทั้งสอง ส่วน
ดา้นหลงัมีเทือกเขาสูงเป็นก าแพง 

  น าท่านเดินทางข้ึนสู่ TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก ภูเขา
สูงยอดตดัตรงเหมือนกบัโตะ๊ ดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตวัเอง(CABLE CAR) น าท่านสู่จุดชม
ววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองเคปทาวน์ มีความสูงถึง 1,087 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงบนน้ี
ท่านสามารถมหาสมุทรแอตแลนติคไดไ้กลสุดสายตา  

  **ในช่วงทีม่ีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยดุวิ่ง เพือ่ความปลอดภัยของผู้มาเยอืน** 
น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเคปทาวน์  ผา่นชมสถานท่ีส าคญัต่างๆของเมือง เช่น The Houses of 
Parliament, The cape town city hall, Green Market square, ยา่นมาเลยท่ี์มีตึกถวสีสันสดใส 
พร้อมแวะถ่ายรูปริมทะเลท่ีมีฉากหลงัเป็นแนวภูเขาทอดตวัยาวสวยงามดัง่ภาะเขียน ชมภายนอก
ปรำสำทกู๊ดโฮป ซ่ึงเป็นป้อมปราการของเมืองเคปทาวน์ และถือวา่เป็นส่ิงก่อสร้างสมยัแรกๆของ
อาณานิคม 

 

  น าท่านชมฟำร์มนกกระจอกเทศ  (WEST COAST 
OSTRICH FARM)แหล่งท่องเท่ียวในบรรยากาศ
แบบทวปีแอฟริกา ชมวงจรชีวติการเพาะเล้ียง การ
อนุรักษส์ัตวปี์กใหญ่ท่ีสุด นบัวา่เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ
ท่ีท ารายไดใ้หก้บัคนทอ้งถ่ินมาเป็นเวลาชา้นาน
สนุกสนานกบัการข่ีบนหลงันกกระจอกเทศ ท่ี
นบัวา่เป็นสัตวท่ี์วิง่เร็วท่ีสุดในโลก ในบรรยากาศกลางทอ้งทุ่งแอฟริกา 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนัให้ท่ำนทดลองชิมเน้ือนกกระจอกเทศ ในแบบชำวแอฟริกันแท้ๆ 
จากนั้นน าท่านสู่ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทยี(Groot 
Constantia) แหล่งผลิตไวน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในแอฟริกาใต ้
สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบดชัต ์ และยงัคงรักษาอาคาร
บา้นเรือน สมยัเก่าไวไ้ดใ้นสภาพท่ีดีเยีย่ม ชิมไวน์รสชาติดี 
ก่อนเลือกซ้ือเป็นของฝากหรือของท่ีระลึก 
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จากนั้นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงท่ีวคิตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์(V&A Waterfront)
เอน็เตอร์เทนเมนทค์อมเพล็กซ์ขนาดใหญ่พร้อมดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ หลุยส์ วคิตอง
, กุซช่ี, พราดา้  ฯลฯ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตำคำรจีน   
  น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั  SOUTHERN SUN CAPE SUN HOTEL (4*)หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที่หกของกำรเดินทำง  (6)   เคปทำวน์ – CAPE PENNINSULA- ล่องเรือชมแมวน ำ้ – ชมเพนกวนิ –
เขตอนุรักษ์ธรรมชำติแหลมกู๊ดโฮป– น่ังรถรำงสู่.. CAPE POINT 

    (*** เมนูพเิศษ..กุ้งมังกรและ อำหำรไทย ***) 

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำที ่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของชายฝ่ังบริเวณ CAPE PENNINSULAลดัเลาะสู่ชายหาดท่ีสวยสะดุดตา 
ขา้มยอดเขาอนัสวยงามท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะไดช้มภูมิประเทศท่ี
แปลกตาอนัน่าประทบัใจ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นสถานทีตั้งของท่ีพกัตากอากาศอนัหรูหราน าท่าน
เดินทางสู่ท่ำเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพ่ือล่องเรือไปชมแมวน ำ้จ านวนมาก ท่ีพากนัมานอน
อาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตยอ์ยา่งมีความสุขกนัตามธรรมชาติอยูบ่ริเวณเกำะดุยเกอร์ 
(Duiker Island) ซ่ึงเป็นวถีิชีวติน่ารักๆ อิริยาบทอนัน่ามหศัจรรยข์องสัตวโ์ลกน่ารักอีกชนิดท่ีหา
ดูไม่ไดใ้นบา้นเรา  จากนั้นน าท่านชมอีกสัตวโ์ลกน่ารักเฉพาะถ่ินท่ีน่ารักน่าเอน็ดูไม่แพก้นันัน่คือ 
เหล่านกเพนกวิน ท่ีมีถ่ินอาศยัตามธรรมชาติอยูบ่ริเวณเมืองไซม่อนทำวน์ (Simon Town) ท่ีมี
บา้นเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีท่ีตั้งลดหลัน่กนัอยูบ่นเชิงเขา หนัหนา้ออกสู่ทอ้งทะเลสีคราม 
เหล่าบรรดานกเพนกวนิสัญชาติแอฟริกนัตวันอ้ยพากนัเดินตว้มเต้ียมอยา่งมีความสุขกนัอยูบ่น
หาดโบลเดอร์อนัสงบเงียบน้ี ใหท้่านไดถ่้ายรูปและชมอิริยาบถน่ารักน้ีอยา่งสนุกสนาน 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (พเิศษ..เมนูกุ้งมังกร 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชำติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE 
RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคาร
ขนาดใหญ่ ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นรอยตะเขบ็ระหวา่ง
มหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแอตแลนติคท่ีมา
บรรจบกนัไดอ้ยา่งชดัเจนบนผวิน ้าท่ีแตกต่าง 
จากนั้นน ำท่ำนขึน้รถรำงเพ่ือไปชมทวิทัศน์อัน
สวยงำมที่CAPE POINTจุดเช่ือมต่อระหวา่ง
มหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแอตแลนติกตาม
ความเช่ือของนกัเดินทางเรือในอดีต ท่านจะไดช้มแหลมแห่งความหวงั CAPE OF GOOD 
HOPE ท่ีเป็นท่ีเล่ืองลือทางประวติัศาสตร์อนัยาวนานแห่งการคน้พบเส้นทางการคา้จากโลก
ตะวนัตกสู่โลกตะวนัออก 
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ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ร้ำนอำหำรไทย  
  น ำท่ำนเข้ำทีพ่กั  SOUTHERN SUN CAPE SUN HOTEL (4*)หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง (7) เคปทำวน์ – ไนโรบี  – กรุงเทพฯ 

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำที ่ห้องอำหำรของโรงแรม 
  ให้ท่ำนได้อสิระตำมอธัยำศัย  
11.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองเคปทำวน์ 
14.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี  โดยสายการบินเคนยำ แอร์เวย์ เท่ียวบิน KQ783 
22.05 น. เดินทางถึงสนำมบินไนโรบีประเทศเคนยำเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
23.59 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินเคนยำ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่KQ886 
 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง (8) กรุงเทพฯ 

13.30 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ  
 

********************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

BW…SOUTH AFRICA 8วนั5คนื (KQ) 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง มถุินำยน 2562  6 – 13, 23 – 30 
กรกฏำคม 2562 3 – 10,17 – 24, 24 -31 (วนัเฉลมิ ร 10) 
สิงหำคม 2562 10 –17 (วันแม่), 17 – 24 
กนัยำยน 2562 6 – 13, 18 – 25  
 

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 2ทา่น/หอ้ง 
74,900.- บาท 

เด็กอายนุอ้ยกวา่12 ปี พักกับ 1 ผูใ้หญ ่

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  14.900- บาท 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง ตุลำคม 2562  1 – 8,  8 –15,  19–26 (วนัปิยะ) 

พฤศจิกำยน 2562 6 – 13, 19 – 26 
 

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 2ทา่น/หอ้ง 
78,900.- บาท 

เด็กอายนุอ้ยกวา่12 ปี พักกับ 1 ผูใ้หญ ่

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  15,900.- บาท 

 

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปหากจ านวนผูโ้ดยสารต า่กวา่ 15 ทา่นบรษัิทฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลงัจากออกราคานีไ้ปแลว้ 
*** ในแอฟรกิาใต ้ไม่อนุญาตใหผู้ใ้หญเ่ขา้พัก ในหอ้งพักแบบ 3 เตยีง หรอื เสรมิเตยีง 

*** กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นที ่3 ตอ้งจา่ยคา่หอ้งพักเดีย่ว 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตั๋ว

แบบหมูค่ณะ 

*** บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกับคณะเราหาก
เทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ั่งบนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอน
จองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยู่กบัสายการบนิจะ

พจิารณาให ้

** 
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อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  
 คา่โรงแรมทีพั่ก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตหุรอืเสยีชวีติดว้ยอุบตัเิหตุเทา่น ัน้ คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 
(แบบกรุ๊ปทวัร)์ เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมท์ีท่างบรษัิทฯ จัดท า  

 คา่น ้ามันจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วนัที ่ 18เมษายน 2562 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน ้ามันหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 

 คนไทยไมต่อ้งท าวซีา่ 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเก็บคา่แปลเอกสารเพิม่ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 30 USD 
 หวัหนา้ทวัรไ์ทยทา่นละ 24USD 
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การช าระเงนิและการยกเลกิ บรษิทัฯ ขอรบัเงนิมดัจ าทา่นละ 30,000 บาทหากทา่นยนิดมีัดจ าการเดนิทางแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทธใินการคนืมัดจ าทัง้หมด (เนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาลสงกรานต ์ทางสายการบนิและโรงแรม คดิ

คา่บรกิาร 100%) สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 
 
ไมร่บัจองทวัร ์: บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ใินการไมร่บัจองทวัรส์ าหรบัลูกคา้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายรุะหวา่งแรกเกดิถงึ 2 ขวบ (ทารก) 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ 

3. บคุคลทีไ่ม่สามารถชว่ยเหลอืตัวเองได ้

 

หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 15 วนั กอ่นการเดนิทาง (หากจ านวนลูกคา้ในคณะไมถ่งึ 15 ทา่นแต่

มากกวา่ 10 ทา่นขึน้ไป ราคาทวัร ์เพิม่ทา่นละ 5,000 บาท) 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น  

3. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

4. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน

, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากวา่มกีารน าสิง่ของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

7. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทีเ่หนอืการณ์ควบคมุ 

8. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

9.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรเ์มือ่เกดิเหตกุารณ์สดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

10.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละไมจ่ าเป็นตอ้งรับผดิชอบตอ่

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิ ้น 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรับกระเป๋าเดนิทาง หรอืกระเป๋าใบเล็ก หรอื

ของมคีา่สว่นตวัของทา่นระหวา่งการเดนิทาง 

12.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม ส าหรบัผูเ้ยาว ์เด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี 

เตรยีมเอกสารเพิ่มเตมิส  าหรบัเขา้-ออก ประเทศแอฟรกิาใต ้ 

 

เร ิม่ต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2558 จะตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 
1. กรณีเดนิทางพรอ้มท ัง้บดิา และ มารดา ตอ้งเตรยีมส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ 
 
2. กรณีเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่  

2.1ตอ้งเตรยีมส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรอง
จากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

2.2 หนังสอืยนิยอมจากทางอ าเภอ ส าหรับทา่นทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางดว้ย และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 
เดอืนนับจากวนัเดนิทาง พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทตู
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

 
3. กรณีอยูภ่ายใตก้ารดแูลของบดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

3.1 ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาทีเ่ดนิทางพรอ้มกับเด็ก 
พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

3.2 ในกรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบัตรมาแสดง 
พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  
 
4. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ีไ่มใ่ช ่บดิามารดา 

4.1 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  
4.2 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองตาม

กฎหมาย  
4.3 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 
4.4 ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

 
5. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

5.1 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  
5.2 จดหมายรับรองของผูท้ีม่ารับเด็กทีป่ระเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีทีอ่ยู ่และรายละเอยีด
ขอ้มลูเพือ่การตดิตอ่ 
5.3 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนของผูท้ีม่ารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมกีารขอตรวจสอบ) และทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดข้องบดิามารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบคุคลทีเ่ด็กจะไปอยูอ่าศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใด
อยา่งหนึง่ 
5.4 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครอง
ตามกฎหมาย และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  
5.5 เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่พรอ้มกับ ค าสัง่ศาลทีใ่ห ้
สทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใต ้
เทา่นัน้  
 

**หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยทีไ่มม่เีอกสารเหลา่นี ้อาจถกูปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิ
ทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้
**ขอ้ก าหนดทีร่ะบขุา้งตน้อาจไมม่ผีลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเปลีย่นเครือ่ง เวน้แต่
ผูโ้ดยสารทา่นนัน้จ าเป็นตอ้งมวีซีา่ในการเดนิทางผา่นควรยืน่หนังสอืรับรองฉบับสมบรูณ์ระหวา่ง
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กระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผา่น และผูเ้ดนิทางควรพกทัง้หนังสอืรับรองและวซีา่ตดิตัวไวข้ณะ
เดนิทาง 
 

ขอ้ยกเวน้ : 
• หากผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี เดนิทางสูแ่อฟรกิาใตก้อ่นวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ.2558 สามารถ
เดนิทางไดโ้ดยทีย่ังไมต่อ้งมเีอกสารเหลา่นี ้โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ.
2558 ได ้
• ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผา่นเพือ่เปลีย่นเครือ่งที่
สนามบนินานาชาต ิ
• ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี ้
• ในกรณีทีบ่างประเทศไดม้กีารรับรองชือ่ผูป้กครองอยา่งเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของเด็ก 
เอกสารเหลา่นีส้ามารถใชย้นืแสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอยา่งเชน่: หนังสอืเดนิทางของอนิเดยีทีม่ี

ระบชุือ่ผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีย้ืน่แทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น  

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก 

ขอ้ใหทุ้กท่านขอ้มูลตอบความจรงิ แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................... 

2. เบอรติ์ดตอ่ ...................................................................................... 

3. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง /(DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 

 

4. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อ่ืนๆ............................................................ 

 

5.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ............................................ 


