
SouthAfricaParadise8D/SQ, Mar-May2020  Page | 1 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17977 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

VTG ขอน ำท่ำนรว่มเดินทำงเปิดประสบกำรณ์ใหม ่
ณเมืองโจฮนัเนสเบิรก์และเคปทำวน์ประเทศแอฟริกำใต้ 

เมืองท่ีได้ช่ือว่ำสวยงำมติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลกพร้อมท่องดินแดน 

ซำฟำรี สนุกกบักิจกรรมGAME DRIVEเพ่ือตำมล่ำหำ Big 5 
  

      สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ (SQ)  
 
ก ำหนดกำรเดินทำง  11-18 มี.ค. / 8-15 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 30 เม.ย.-7 พ.ค.2563  

 



SouthAfricaParadise8D/SQ, Mar-May2020  Page | 2 

 

 

 

18.00น.  พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้หมำยเลข 5  เคำน์เตอร ์ROW K  
สำยกำรบิน Singapore Airlines เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรกำร
เดินทำงและสมัภำระ 

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

  **กรณีท่ีบำงท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรอืต่ำงจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลำกำรเดินทำงแต่ละ
  ก ำหนดกำรเดินทำงอีกครัง้ก่อนท ำกำรจองตัว๋โดยสำรส่วนตวัของท่ำน เน่ืองจำกรำยกำรทวัรเ์ป็น
  รำยกำรซีร่ีและได้มีกำรด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำหลำยเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูำล เวลำกำรเดินทำงอำจ
  มีกำรเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
21.00 น.        ออกเดินทำงสู่สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยสำยกำรบิน Singapore Airlines  
  เท่ียวบินท่ี SQ981 

 
 

00.25 น.  น ำท่ำนเดินทำงถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร ์จำกนัน้น ำท่ำนแวะท ำกำรเปล่ียนเครือ่ง 
01.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่นครโจฮนัเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกำใต้ โดยสำยกำรบิน Singapore Airlines 

เท่ียวบินท่ี SQ478 
06.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสนำมบิน O.R. Tambo เมืองโจฮนัเนสเบิรก์ประเทศแอฟริกำใต้ (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ย
แลว้รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองพริทอเรีย Pretoria ศนูยก์ลางการบรหิาร
ของแอฟรกิาใตเ้มอืงนี้ตัง้ตามชื่อของแอนดสี ์พรทีอรอิสั ผูน้ าในการต่อสูร้ะหว่างชาวบวัร์(BOER) กบัชาว
พืน้เมอืง โดยน าท่านผ่านชมสถานทีส่ าคญัของเมอืงอาทเิช่น Church Square จตุัรสักลางเมอืง เป็นทีต่ัง้
ของอนุสาวรยีพ์อล ครเูกอร ์Paul Kruger Monument, ทีท่ าการรฐับาล Union Building เป็นทีท่ างานของ

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภมิู 

วนัท่ีสอง สวุรรณภมิู-สิงคโปร-์โจฮนัเนสเบิรก์-พริทอเรีย-ซนัซิต้ี  
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ท่านประธานาธบิดคีนปัจจุบนัเป็นอาคารทีส่วยงามมาก ใชห้นิทรายในการก่อสรา้ง ออกแบบโดย Sir 
Herbert Baker ในปีค.ศ.1910 เพื่อเป็นจุดศนูยร์วมของแอฟรกิาใตจ้ากบรเิวณน้ีท่านสามารถถ่ายรปูรปูปัน้
อดตีประธานาธบิดเีนลสนั แมนเดลา รฐับุรุษแห่งแอฟรกิาใตผู้ต่้อตา้นการเหยยีดผวิ จากนัน้เขา้เยีย่มชม
พิพิธภณัฑว์รู ์เทรค็เกอร ์Voortrekker Monument & Museum ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาทางตอนใตข้องใจ
กลางเมอืงพรทิอเรยี เป็นมรดกแห่งชาตขิองแอฟรกิาใตแ้ละยงัเป็นศนูยร์วมจติใจของชนผวิขาวเชือ้สาย
ดัง้เดมิของชาวบวัรส์รา้งขึน้เพื่อระลกึถงึการเดนิทางจากปลายแหลมของทวปีเขา้สูใ่จกลางของประเทศ
แอฟรกิาใต ้ 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู ่ซนั ซิต้ี Sun City เมอืงลบัแลแห่งแสงตะวนัทีถู่กสรา้งขึน้โดยมหาเศรษฐทีีช่ ื่อว่าซอล เคริซ์

เนอร ์Sol Kerzner ลงทุนกว่า 28,000 ลา้นบาท ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งกว่า 18 ปี จากผนืดนิทีแ่หง้แลง้ว่าง
เปล่าในแควน้ Bophuthatswana ตอนกลางของแอฟรกิาใตใ้หเ้ป็นเมอืงแห่งความบนัเทงิ ทีม่ที ัง้โรงแรมหรู
อย่าง The Palace ทีม่กีารตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบโคโลเนียลและแบบแอฟรกินั 
สระว่ายน ้าและทะเลเทยีมน ้าจดืขนาดใหญ่ สนามกอลฟ์ โรงภาพยนต ์รา้นคา้ รา้นอาหารสดุหร ูคาสโินทีเ่ปิด
ตลอด 24 ชัว่โมงและอุทยานสอ่งสตัวป่์านานาชนิด  
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั The Palace of the Lost City (Standard Room) หรอืระดบัเทยีบเท่า 
จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ภายในซนั ซติี้ 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 
 
  
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 ก่อนรุง่สำงสนุกกบักิจกรรมเกมไดรฟ์ น าท่านสมัผสับรรยากาศยามเชา้ของเหล่าสตัวป่์าโดยรถโฟรว์ลี ณ 

วนอทุยำนสตัวป่์ำปิลนัเนสเบิรก์ Pilanesberg National Park ซึง่มพีืน้ทีก่ว่า 500 ตารางกโิลเมตร เป็น
พืน้ทีท่ีเ่กดิจากภูเขาไฟระเบดิเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน ท าใหด้นิมแีรธ่าตุอุดมสมบรูณ์ พชืพนัธุเ์ตบิโตเป็นป่า
เขยีวชะอุ่ม รวมถงึทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ ท าใหม้สีตัวป่์ามากมายกว่า 220 ชนิดมาอาศยัอยูช่มชวีติสตัวป่์า
แอฟรกิาทีห่ายากอาทแิอนเทโลป มา้ลาย ไฮยน่ีาแมก้ระทัง่ Big Five อนัไดแ้ก่ ชา้ง สงิโต เสอืดาว ควายป่า 
และแรดไดเ้วลาอนัสมควร พาทา่นกลบัโรงแรมทีพ่กั 

เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 จากนัน้เชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโจฮนัเนสเบริก์ Johannesburg เมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัของ

ประเทศแอฟรกิาใต ้ซึง่โดยรวมของแอฟรกิาใตเ้ป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิใหญ่และมัน่คงทีส่ดุในแอฟรกิา เป็น
ศนูยก์ลางการคา้ การคมนาคม การลงทุนของภมูภิาคเน่ืองจากมสีาธารณูปโภคพื้นฐานทีค่รบครนั โดยมโีจ
ฮนัเนสเบริก์หรอืทีค่นไทยคุน้เคยกนัดใีนชื่อโจเบริก์ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุและเป็นเขตเมอืงทีม่คีวามมัง่คัง่
เน่ืองจากเป็นเขตเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีส่ดุในแอฟรกิาใต ้ 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Carnivore รำ้นอำหำรช่ือดงัของนครโจฮนัเนสเบิรก์ท่ีบริกำร
ท่ำนด้วยเน้ือสตัวช์นิดต่ำงๆ อำทิเช่น ไก่ หมู จระเข้ เน้ือววั ท่ำนสำมำรถเลือกทำนได้ พรอ้มด้วย
สลดัและของหวำน 

บ่ำย  น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บำ้นวฒันธรรมเลเซดี Lesedi Cultural Village หมู่บา้นวฒันธรรมทีน่ าเสนอประวตัิ
ความเป็นมาและวถิชีวีติของชาวเผ่าพืน้เมอืงต่างๆ ทีเ่คยอาศยัอยู่ในแอฟรกิาใตใ้หท้่านเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง 
ภายในหมู่บา้นจะมบีา้นเรอืน ขา้วของเครื่องใช ้การจ าลองวถิชีวีติและชมการแสดงพืน้เมอืง สมควรแก่เวลา
น าท่านเดนิทางสู ่Lion Park สวนสงิโตทีอ่อกแบบเป็นสวนสตัวซ์าฟาร ีภายในสวนสตัวไ์ม่ไดม้เีฉพาะสงิโต

วนัท่ีสำม ซนัซิต้ี-โจฮนัเนสเบิรก์  
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เท่านัน้ แต่ยงัมสีตัวป่์าชนิดอื่นๆ ดว้ยอาทเิช่นยรีาฟ ละมัง่แอฟรกิา สนุขัป่า ฯท่านจะไดส้มัผสักบัสตัวต่์างๆ 
ทีอ่าศยัอยูใ่นธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Peermont Mondior หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 ใหท้่านเชค็เอ๊าทท์ีพ่กั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ O.R Tambo เพื่อน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเคปทาวน์  
09.10 น. น ำท่ำนออกเดินทำงจำกสนำมบินนครโจฮนัเนสเบิรก์ โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ 
11.15 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงสนำมบินเมืองเคปทำวน์ Cape Town ใหท้่านผ่านขัน้ตอนการตรวจเชค็เอกสารและ

รบักระเป๋า รถโคช้รอรบัท่านจากนัน้น าท่านชมเมอืงเคปทาวน์ เมอืงเก่าแก่ทีม่อีายุกว่า 300 ปี ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น
เมอืงที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งตัง้อยู่ปลายสุดของทวปีแอฟรกิาใต้ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอนิเดยีและ
มหาสมุทรแอตแลนตกิ ดา้นหน้าหนัหน้าเขา้มหาสมุทรใหญ่ทัง้สองสว่นดา้นหลงัมเีทอืกเขาสงูเป็นก าแพง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมืองพรอ้มบริกำรท่ำนด้วยไวน์รสดี (House wine) 
บ่ำย  น าท่านเดนิทาสู่ Table Mountain หรอื ภเูขำโตะ๊ จดัเป็น 1 ใน7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองโลกเป็น

ภูเขาที่ยอดเขาราบเรยีบแลดูเหมอืนโต๊ะ ภูเขามคีวามสูงถึง1,087 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านขึ้น
กระเช้าไฟฟ้า Cablecar ที่สามารถหมุนได้ถึง 360 องศา ให้ท่านชมววิได้รอบทศิทางและสามารถบรรจุ
ผูโ้ดยสารไดค้รัง้ละ65 ท่าน บนยอดเขามพีชืพนัธุ์นานาชนิดและหลายชนิดเป็นพชืถิ่นเดยีวหรอืพชืที่ไม่
สามารถเกดิขึน้ไดใ้นพืน้ทีส่่วนอื่นของโลกบรเิวณจุดชมววิด้านบน ท่านจะไดพ้บกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามของ
เมอืงเคปทาวน์ซึง่บนนี้ท่านสามารถมองเหน็มหาสมุทรแอตแลนตคิไดไ้กลสดุสายตา 

  **ในช่วงทีม่ลีมแรงหรอืมฝีนตกกระเชา้ไฟฟ้าจะหยุดวิง่เพื่อความปลอดภยัของผูม้าเยอืน** 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฟำรม์นกกระจอกเทศ West Coast Ostrich Farm ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ

สง่ออกไปหลายประเทศทัว่โลก ถอืเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิทีท่ ารายไดเ้ขา้ประเทศมากมาย ภายในมพีพิธิภณัฑใ์ห้
ความรูเ้กีย่วกบันกกระจอกเทศ มกีจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น ถ่ายรปูกบันกกระจอกเทศ ทดลองขี่
นกกระจอกเทศ หรอืจะใหอ้าหารนกกระจอกเทศกท็ าได ้

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั The Commodore หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  น าท่านชมความงามของชายฝัง่บรเิวณ Cape Penninsula ลดัเลาะสูช่ายหาดทีส่วยสะดุดตาแวะถ่ายภาพ ณ 
  ชุดชมววิของเสน้ทางแชปแมนสพี์คไดรฟ์ Chapman's Peak Drive ถนนเลยีบชายฝัง่มหาสมุทรแอตแลน 
  ตกิในเคปทาวน์ประเทศแอฟรกิาใตเ้ป็นถนนทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นถนนเลยีบชายทะเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่ง
  หนึ่งในโลกโดยถนนมคีวามยาวประมาณ 9 กโิลเมตรและมจี านวนโคง้ของถนนถงึ 114 โคง้อกีดว้ย เป็น 
  เสน้ทางคดเคีย้วบนหน้าผาสงูบางช่วงต้องเขา้ไปในอุโมงใต้ภูเขาซึง่เป็น เสน้ทางทีเ่ลยีบชายทะเลทีม่คีวาม
  สวยงามอย่างน่าประทบัใจท่านจะไดช้มภูมปิระเทศทีแ่ปลกตาและน่าประทบัใจซึ่งในปัจจุบนัเป็นสถานทีต่ัง้
  ของทีพ่กัตากอากาศอนัหรูหราจากนัน้เดนิทางสู่ท่าเรอื Hout Bay เพื่อล่องเรอืไปชมแมวน ้ำจ านวนมากที่

วนัท่ีส่ี  โจฮนัเนสเบิรก์-เคปทำวน์  
 

วนัท่ีห้ำ  เคปทำวน์-แหลมกู้ดโฮป-ทวัรช์มนกเพนกวินและเกำะแมวน ้ำ-เคปทำวน์  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7


SouthAfricaParadise8D/SQ, Mar-May2020  Page | 5 

 

  พากนัมานอนอาบแดดรบัความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมคีวามสขุทีบ่รเิวณเกำะดยุเกอร ์Duiker  
  Island ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารกัๆของสตัวโ์ลกน่ารกัอกีชนิดทีห่าดไูม่ไดใ้นบา้นเรา  
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมืองกบัเมนูลอ็ปสเตอร ์(ขนำด 350 กรมั) 
บ่ำย  น าท่านชมเหล่ำนกเพนกวินอกีหนึ่งสตัว์โลกน่ารกัเฉพาะถิ่นที่น่ารกัน่าเอ็นดูไม่แพ้กนัที่มถีิ่นอาศยัตาม

ธรรมชาตอิยู่ บรเิวณเมืองไซม่อนทำวน์ (Simon Town) ทีม่บีา้นเรอืนของเหล่ามหาเศรษฐทีีต่ัง้ลดหลัน่กนัอู่
บนเชงิเขาหนัหน้าออกสู่ทอ้งทะเลสคีราม น าท่านเดนิทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติแหลมกูด๊โฮปหรอืแหลม
แห่งควำมหวงั Cape of Goodhope Nature Reserve น าท่านชมทวิทศัน์และจุดชมววิอนัสวยงามที่ Cape 
Point จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอนิเดยีกบัมหาสมุทรแอตแลนตกิตามความเชื่อของนักเดนิทางโดยเรอื
ในอดตีท่านจะไดช้มแหลมแห่งความหวงั Cape of Goodhope ทีเ่ป็นทีเ่ลื่องลอืทางประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน
แห่งการคน้พบเสน้ทางการค้าจากโลกตะวนัตกสู่โลกและทางตะวนัออกปลายสุดของแหลมจะมปีระภาคาร
ขนาดใหญ่ซึ่งจะได้เหน็รอยตะเขบ็ ระหว่างมหาสมุทรอนิเดยีกบัมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกนัได้
อย่างชดัเจนบนผวิน ้าทีแ่ตกต่าง 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มการตอ้นรบัจากทางรา้นดว้ย Welcome Drink 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั The Commodore หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 
 

เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ไร่ Groot Constantia กรูท คอนสแตนเทีย ไร่องุ่นและแหล่งผลติไวน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน

แอฟรกิาใตเ้ริม่ด าเนินงานตัง้แต่ปี ค.ศ.1685จนถงึปัจจุบนั ดว้ยประสบการณ์การท างานทีย่าวนาน ท าใหโ้รง
บ่มไวน์แห่งนี้ผลติไวน์รสเลศิออกสู่ตลาดจนมชีื่อเสยีง และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชม ภายในมพีิพธิภัณฑ์ไวน์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของไวน์ย้อนหลงัไปถึง 500 ปี 
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้ไวน์และของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ริมอ่าว  ย่ำนวิคตอเรียแอนด์อัลเฟรดวอเตอร์ฟร้อนท์ Victoria & Alfred 

Waterfront สถานที่พกัผ่อนตากอากาศในบรรยากาศยามเยน็อนังดงามรอให้ท่านได้มาสมัผสัอกีมุมมองที่
น่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี้ มทีัง้รา้นอาหารรา้นคา้โรงภาพยนตรบ์รเิวณท่าเรอื  

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Wang Thai 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั The Commodore หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 
 

เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 ใหท้่านเชค็เอ๊าทท์ีพ่กั จากนัน้เตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเคปทาวน์ 
10.40 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินเคปทำวน์ โดยสำยกำรบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ479 

 
 
 
 

วนัท่ีหก เคปทำวน์-ชิมไวน์-ช้อปป้ิง  
 

วนัท่ีเจด็ เคปทำวน์-สนำมบินเคปทำวน์  
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06.10 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงสนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร ์จำกนัน้น ำท่ำนเปล่ียนเครือ่ง 
07.10 น. น ำท่ำนออกเดินทำงจำกสนำมบินสิงคโปร ์โดยสำยกำรบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ970 
08.35 น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดิภำพ..  

**กรณีท่ีบำงท่ำนเดินทำงกลบัต่ำงประเทศหรอืต่ำงจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลำกำรเดินทำงแต่ละ

 ก ำหนดกำรเดินทำงอีกครัง้ก่อนท ำกำรจองตัว๋โดยสำรส่วนตวัของท่ำน เน่ืองจำกรำยกำรทวัรเ์ป็น

 รำยกำรซีร่ีและได้มีกำรด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำหลำยเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูำล เวลำกำรเดินทำงอำจมี

 กำรเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  11-18 มี.ค. / 8-15 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 30 เม.ย.-7 พ.ค.2563 

อตัรำค่ำบริกำร 11-18 มี.ค.63 
8-15เม.ย. /  

30 เม.ย. - 7 พ.ค.63 
10-17 เม.ย.63 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 111,500 107,500 110,900 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 108,500 104,500 107,900 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียง
เสริม) 

106,500 102,500 105,900 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 23,900 19,900 19,900 

ส ำหรบัท่ำนท่ีมีตัว๋โดยสำรอยูแ่ล้วมำรว่มเดินทำงกบั
คณะ ท่ำนละ (กรณีรำคำไม่รวมตัว๋ จะไม่รวมถึงตัว๋
ภำยในประเทศแอฟริกำใต้ด้วย) 

66,500 62,500 62,500 

***ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปไกดท้์องถิน่, ทิปคนขบัรถ, และทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ 4 WD (ซาฟารี) 

ท่านละ 2,500 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือก่อนคณะออกเดินทาง*** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

 

 

วนัท่ีแปด สิงคโปร-์สนำมบินสวุรรณภมิู 
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หมำยเหต ุ

 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน และจะต้องช ำระมดัจ ำ หลงัจำก
ยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋โดยสำรแล้ว แล้วเดินทำงไมพ่รอ้มหมู่คณะ ตรวจสอบตำรำงกำรเดินทำงของท่ำนว่ำมีกำรพ ำนักอยู่
ในประเทศอ่ืนมำกกวำ่ในประเทศอิตำลีหรอืไม่ หำกมีและระยะเวลำในกำรพ ำนักนำนกวำ่ในเขตประเทศอิตำลี 
ท่ำนจะต้องด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่ำนจะต้องด ำเนินกำรด้วยตนเอง โดยค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำบริกำรในกำรยื่นวีซ่ำประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในรำคำทวัรเ์ช่นเดียวกนั 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Singapore Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-สงิคโปร-์โจฮนัเนสเบริก์ // เคปทาวน์-
สงิคโปร-์กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั และสายการบนิภายในประเทศเสน้ทาง โจฮนัเนสเบริก์-เคปทาวน์ ชัน้ประหยดั 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) **หลายโรงแรมไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร** 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 25 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) และส าหรบัสายการบนิภายในไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั / ท่าน ท่านละ 1 ชิน้ 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่า (กรณีชาวต่างชาตหิรอืประเทศทีต่อ้งการท าวซี่าเมื่อเดนิทางเขา้แอฟรกิาใต)้ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, ทปิเจา้หน้าทีร่ถ 4WD และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 

2,000 บาท เรยีกเกบ็และช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุทา้ย 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

กำรช ำระเงิน   
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก  

 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน
นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า (กรณี

ชาวต่างชาต)ิ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

 
หมำยเหตุ   

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาติ หรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และหลำยโรงแรมอำจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่
อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือำจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 
ห้องเด่ียว กรณีท่ีมำ 3 ท่ำน  

2. โรงแรมในแอฟรกิาใตห้ลายโรงแรมอาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในแอฟรกิาใตใ้นเมอืงใหญ่อาจมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะ
แตกต่างกนั 
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