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ส่องสตัวซ์าฟารี| โจฮนัเนสเบิรก์ | เคปทาวน ์| Table Mountain | ชมฝงูนกเพนกวิน| แหลมกู๊ดโฮป | 
 ลิม้รสบารบ์ีคิวเนือ้สตัว ์และ พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว THE PALACE OF THE LOST CITY 

 

ส าหรบัผูท้ี่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 
ตอ้งมีส  าเนาสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน้ 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

BELOVED IN SOUTH AFRICA  
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบริก์ เคปทาวน ์ 8 DAYS 5 NIGHTS 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 2563 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 63,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์  

วนัท่ี 2. สิงคโปร ์– โจฮนัเนสเบิรก์ - พรทิอเรีย –Union Building  - เมืองซนัซิตี ้-  Game Drive 
วนัท่ี 3. สวนเสือ – โจฮนัเนสเบิรก์ - หา้ง Mall of Africa – ชอ้ปป้ิง – ลิม้รสบารบ์ีคิวเนือ้สตัว ์

วนัท่ี 4. โจฮนัเนสเบิรก์ – เคปทาวน ์– Table Mountain                      

วนัท่ี 5. Muizenberg – ชมไรไ่วนก์รูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

วนัท่ี 6. ล่องเรอืชมแมวน า้ – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์

วนัท่ี 7. เคปทาวน ์– สิงคโปร ์  
วนัท่ี 8. สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์  
18.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร์ แอรไ์ลน ์ พบเจา้หนา้ที่คอย

อ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์เที่ยวบินที่ SQ 981 

วันที่ 2 
สิงคโปร ์– โจฮันเนสเบิรก์ - พริทอเรีย –Union Building - เมืองซันซิตี ้-  Game 
Drive 

00.25 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์ เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 

01.30 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 478 

06.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านเดินทาง

สู่จากนั้นน าท่านสู่ “City of Jacaranda”   อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม เป็นสัญลักษณป์ระจ าเมืองอันโดดเด่น คือ

ดอกไมสี้ม่วงสด คือดอกแจ๊กการันดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี***  โดยชื่อของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนีค้ือวีรบุรุษผูก้ลา้เมื่อครัง้อดีตกาลนามว่า แอนดีส ์

พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความส าคัญเมืองหลวงดา้นการบริหารของแอฟริกาใต ้จึงมีสถานที่ส าคัญมากมาย ชม

ภายนอกพิพิธภัณฑว์ูรเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณส์ถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพืน้เมือง 

อีกทัง้วิถีแห่งชาวบวัรช์นพืน้เมืองผิวขาวกบัการอพยพ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับรเิวณ Union Building ซึ่งบรเิวณนีเ้ป็นสถาน

ที่ตัง้ของท าเนียบประธานาธิปดีของแอฟรกิาใต ้ซึ่งมีเหตกุารณส์ าคญัต่างๆของประวตัิศาสตรเ์กิดขึน้ท่ีนี่ ให้ท่านไดอ้ิสระถ่ายรูปคู่กบัรูป

ป้ันอดีตประธานาธิปดีเนลสนั แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเขา้รบัต าแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็น

ประธานาธิบดีที่ไดร้บัเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟรกิาใต ้
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตวป่์าขุนเขาพีลันเนสเบิรก์(Pilanesburg) เพื่อจากนัน้น าท่านสู่ที่พกัสดุหรูและพรอ้ม

ดว้ยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี ้(Sun City)  เมืองที่ถกูสรา้งตามจินตนาการของ ชอล เคิรช์เนอร ์มหาเศรษฐีนกัลงทนุผูม้ั่งคั่ง 

ใชง้บประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและสรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จากดินแดนอันไรค้่าในอดีตแห่ง

แควน้ Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต ้เป็นอาณาจักรอันกวา้งใหญ่และพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานที่พักผ่อนตาก

อากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตวักัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เขา้สู่ที่พักสุดหรูเพียบพรอ้มไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครนั ดว้ยบริการระดับมาตรฐานโลก 

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสไดจ้ากที่ใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวมายัง

แอฟริกาใต ้คือ ซาฟารีลอดจ ์บนผืนป่าอนัอดุมสมบรูณน์ี ้ท่านจะมีโอกาสไดถ้่ายรูปและสมัผสัสตัวป่์าแบบใกลช้ิด กับ กิจกรรมส่อง

สัตวซ์าฟารียามพลบค ่า ที่พากนัออกหากินในยามค ่า อนัเป็นวฏัจกัรชีวิตอนัน่าพิศวง ทัง้สตัวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนิดจะพากนัออกหา

กินในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว ์ส  าหรบัผู้

เดินทางที่มีอายุต ่ากว่า 12 ปี และสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใชจ้่ายในทกุกรณี*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

  4  BELOVED IN SOUTH AFRICA  แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิรก์ เคปทาวน ์ 8 DAYS 5 NIGHTS BY SQ                                                       [GQ3JNB-
SQ001] 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก์ - ห้าง Mall of Africa – ช้อปป้ิง – ลิม้
รสบารบ์คีิวเนือ้สัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park)  เปล่ียนเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อนัโดดเด่นของแอฟรกิา ชมสตัวป่์า 

เช่น เสือขาว มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอื่นอีกมากมายรอใหท้่านไดไ้ปสมัผสักันอย่างใกลช้ิดและเก็บภาพประทบัใจกนัไดเ้ต็มที่  ซึ่งสตัว์

เหล่านัน้อยู่อาศยักนัในป่าตามแบบระบบนิเวศนอ์นัแตกต่างกนั ของแต่ละชนิดสตัวน์ัน้ๆ ในแต่ละโซนพืน้ท่ีอนัต่างกนัออกไปเป็นการชม

สตัวต์ามสภาพวิถีชีวิตจรงิอนัน่ามหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติลว้นๆ อนัหาชมไดย้ากยิ่งทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ติดอันดับของประเทศแอฟริกา มีสินคา้มากมายใหท้่าน

เลือกซือ้ ทัง้สินคา้แบรด์เนม สินคา้พืน้เมืองและรา้นอาหารมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

พิเศษ บริการท่านด้วยบารบ์ีคิวเนือ้สัตวห์ลากชนิดแบบแอฟริกัน อาท ิเช่น เนือ้กวาง ม้าลาย จระเข้ 

ควายป่า ฯลฯ 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั PEERMONT METCOURT หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 4 โจฮันเนสเบริก์ – เคปทาวน ์- Table Mountain 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน ์(Cape Town) 

... น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ BA…….. 

... น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน ์(Cape Town) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย 
 

น าท่านขึน้กระเชา้หมนุรอบตวัเองแบบ 360 องศาสู่ ภเูขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ (New 

7 Wonders of Nature) ที่ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองเคปทาวน ์เป็นภเูขาที่มีความสงูระดบั 3563 ฟตุ มีลกัษณะยอดเขาตดัขวางเรียบ

จนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและ

หลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภูเขานัน้มีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตวั

ผ่าน ภเูขา, หบุเขา สายน า้ และล าธาร น าท่านขึน้สู่จดุชมวิวบนยอดเขา โดยจากจดุนีท้่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวนโ์ดยรอบ

ไดท้ั้งหมด (ทั้งนีก้ารนั่งกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพอากาศอีกดว้ย หากมีการปิดท าการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

รายการโดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 5 
หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย 
แอนด ์อัลเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางไปยังหาด Muizenberg เป็นชายหาดที่ตัง้อยู่รอบนอกเมืองเคปทาวนท์ี่อยู่บนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝ่ังของ 

False Bay โดยมีความยาวมากกวา่ 20 กิโลเมตร เป็นหาดที่อยุ่ติดทางฝ่ังมหาสมทุรอินเดีย ส่ิงที่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวคือกิจกรรมโตค้ล่ืน 

นอกจากนีย้งัเป็นที่ตัง้ของ yacht club และ canoe club และยงัมีมมุสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสันสดใสบน

หาดก็เป็นเสน่หท์ี่ดึงดูดนอกท่องเที่ยวดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวนข์ึน้ชื่อและเก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต ้กรูทคอนส

แตนเทีย (Groot Constantia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้่าการเมืองชาวดตัซ ์จนกระทั่งปัจจุบันยงัคงด าเนินการท าไวน ์

หรือเหลา้องุ่นอนัขึน้ชื่ออยู่ และเปิดบริการใหค้นทั่วไปเขา้ชมภายในเก่ียวกับพิพิธภณัฑไ์วนซ์ึ่งจดั แสดงประวตัิความเป็นมาของไวน์

ยอ้นหลงัไปถึง 500ปี ในช่วงคริสตวรรษที่ 18-19 จากความมั่งคั่งในอตุสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายไวนไ์ดก้็ท าใหม้ีการสรา้งบา้น 

และโรงบ่มในสไตลส์ถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นและสวยงาม ที่เรียกว่า  เคป ดตัซ ์(Cape Dutch) มีลกัษณะเป็นแบบตวัอาคารสีขาวมงุ 

หลังคาดว้ยหญ้า  ประดับตกแต่งดว้ยลวดลายปูนป้ันบริเวณหนา้จั่วอันเป็นเอกลักษณท์ี่ยังอยู่มาจนทุกวันนี ้ซึ่ง ท่านสามารถชม

บรรยากาศอนังดงามและเลือกซือ้ไวนข์ึน้ชื่อไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไป

เยือนครัง้หนึ่งในชีวิต  ทั้งในยุคใหม่ที่เมืองนีเ้คยไดร้บัเกียรติเป็นเจา้ภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา แลว้ยังเป็นเมื อง

เก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทัง้สภาพอากาศท่ีค่อนขา้งบริสทุธ์ิเกือบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมืองที่มีลกัษณะคลา้ยอ่าง มีลมพดัแรงจนพดัเอา

มลพิษต่างๆออกไปหมด  เนื่องดว้ยลักษณะภูมิประเทศที่ตัง้อยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง 

มหาสมทุรอินเดีย และมหาสมทุรแอตแลนติค ปัจจุบนันีม้ีความใหญ่เป็นอนัดบัสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบญัญัติของแอฟรกิา 

นอกจากเมืองพรทิอเรีย และบลมูฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด ์อัลเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่

พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อันงดงามรอใหท้่านไดส้ัมผัส ทั้งรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บริเวณท่าเรือนั้น อีก

มมุมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 6 
ล่องเรือชมแมวน ้า  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนก
เพนกวิน – ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน ้าจ านวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรบัความอบอุ่นจาก

แสงอาทิตยอ์ย่างมีความสขุกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารกัๆ อิริยาบทอนัน่ามหศัจรรยข์อง
สตัวโ์ลกน่ารกัอีกชนิดที่หาดูไม่ไดใ้นบา้นเรา  จากนัน้น าท่านชมอีกสตัวโ์ลกน่ารกัเฉพาะถิ่นที่น่ารกัน่าเอ็นดูไม่แพก้ันนั่นคือ เหล่านก
เพนกวิน ที่มีถิ่นอาศยัตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน ์(Simon Town) โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึน้ชื่อ
ว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สดุในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝ่ังมหาสมทุร เมืองไซม่อนทาวนน์ีเ้ป็นเมืองที่มีบา้นเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตัง้
ลดหลั่นกนัอยู่บนเชิงเขา หนัหนา้ออกสู่ทอ้งทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสญัชาติแอฟรกินัตวันอ้ยพากนัเดินตว้มเตีย้มอย่างมี
ความสขุกนัอยู่บนหาดโบลเดอรอ์นัสงบเงียบนี ้ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมอิรยิาบทน่ารกันีอ้ย่างสนกุสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดส าคัญแห่ง

มหาสมทุรแอตแลนติกตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดินเรือ ผ่านเสน้ทางนีไ้ปไดน้ัน้ช่างยากเย็น ท าใหม้ีต  านานเรื่องเล่าของเหล่า
กะลาสีนกัเดินเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่อดีตทัง้การหายสาบสญูไปอย่างไรร้่องรอย ดว้ยกระแสคล่ืนลมอนัโหดรา้ย 
สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าใหม้ีการกล่าวถึงการกา้วผ่านอาณาเขตนีไ้ปไดด้ว้ยความหวงัยิ่งนัน้ ช่างยากเย็นไม่นอ้ยทีเดียว  
อนัเป็นท่ีมาแห่งชื่อของแหลมแห่งนีท้ี่ตอ้งอาศยัความศรทัธาแห่งความหวงัยิ่งนั่นเอง 
 
 
 
 
 



 

 

  8  BELOVED IN SOUTH AFRICA  แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิรก์ เคปทาวน ์ 8 DAYS 5 NIGHTS BY SQ                                                       [GQ3JNB-
SQ001] 

 

 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 7 เคปทาวน ์– สิงคโปร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินของเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่สิงคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ 479 

วันที่ 8 สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสิงคโปร ์เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 

09.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 972 

11.05 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเริม่ต้นเพยีง 

BELOVED IN SOUTH AFRICA  
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบริก์ เคปทาวน ์  

8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิสิงคโปรแ์อร ์(SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว Inter 
และตั๋ว

ภายในประเทศ 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที ่12 – 19 ก.พ. 63 63,900.- - - 37,320.- 12,900.- 

วันที ่26 ก.พ. – 04 ม.ีค. 63 66,900.- - - 40,320.- 12,900.- 
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วันที ่25 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 66,900.- - - 40,320.- 12,900.- 

วันที ่15-22 เม.ย. 63 69,900.- - - 43,320.- 12,900.- 

วันที ่29 เม.ย. – 06 พ.ค. 63 65,900.- - - 39,320.- 12,900.- 

วันที ่13-20 พ.ค. 63 64,900.- - - 38,320.- 12,900.- 

วันที ่24 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 64,900.- - - 38,320.- 12,900.- 

      

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ า เป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 
7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (30 USD) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
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1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง ส าหรับผู้ทีมี่อายุต ่ากว่า 18 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เด็กที่
มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร
ดังต่อไปนี ้

A. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี 
• ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้ 
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B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องมี 
• ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ

เท่านัน้  
• หนงัสือยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ย และ
หนงัสือยินยอมตอ้งมีอายไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
     ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ท่านเดียว จะต้องมี 
• ค าสั่งศาลที่ใหส้ิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณแ์ก่บิดาหรือมารดาที่เดินทางพรอ้มกับ
เด็ก 
• ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหน่ึงเสียชีวิตแลว้ ใหน้ าใบมรณะบตัรมาแสดง 
C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ทีไ่ม่ใช่ บิดามารดา 
• ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ

เท่านัน้  
• หนังสือยินยอมใหเ้ดินทางที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบิดามารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
• ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชน ของบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย 
และ 
• ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดข้องบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย 
D. หากเด็กเดินทางคนเดียว 
• ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ

เท่านัน้ และ 
• จดหมายรบัรองของผูท้ี่มารบัเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต ้ตอ้งมี ที่อยู่ และรายละเอียด
ขอ้มลูเพ่ือการติดต่อ และ 
• ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชนของผูท้ี่มารบัเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนญุาตอยู่
อาศยั (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดข้องบิดามารดา 
หรือผูป้กครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศยัดว้ยในแอฟริกา  เอกสารอย่าง
ใดอย่างหน่ึง 
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• หนังสือยินยอมใหเ้ดินทางที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบิดาและมารดา หรือผูป้กครอง
ตามกฎหมาย หรือ 
• เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพรอ้มกับ ค าสั่งศาลที่
ใหส้ิทธิในการดแูลเด็กโดยสมบรูณ ์
โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่
ภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบบันัน้เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งไดร้บัการรบัรองจาก
ประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี ้อาจถูก
ปฏิเสธในการเดินทางเขา้ หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้
ข้อก าหนดที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยน
เครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านน้ันจ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรยื่นหนังสือ
รบัรองฉบบัสมบรูณร์ะหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผูเ้ดินทางควรพกทัง้
หนงัสือรบัรองและวีซ่าติดตวัไวข้ณะเดินทาง 
ข้อยกเว้น : 
• หากผูโ้ดยสารที่อายตุ  ่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใตก้่อนวนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโ้ดยที่ยังไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี ้โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 
มิถนุายน พ.ศ.2558 ได ้
• ผู้โดยสารที่อายุต  ่ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพ่ือ
เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติ 
• ผูโ้ดยสารท่ีอายตุ  ่ากว่า 18ปี และถือวีซ่าแอฟรกิาใต ้ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี ้
• ในกรณีที่บางประเทศไดม้ีการรบัรองชื่อผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนงัสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านีส้ามารถใชย้ืนแสดงหลกัฐานแทนได ้(ตวัอย่างเช่น: หนงัสือเดินทาง
ของอินเดียที่มีระบชุื่อผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีย้ื่นแทนเอกสารใบแจง้เกิดได ้

 

 
 
 
 


