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   SSSooouuuttthhh   AAAfffrrriiicccaaa   PPPaaarrraaadddiiissseee   

 

VTG ขอนําท่านร่วมเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ 
ณเมืองโจฮนัเนสเบิรก์และเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ 

เมืองท่ีได้ช่ือว่าสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลกพร้อมท่องดินแดน 

ซาฟารี สนุกกบักิจกรรมGAME DRIVEเพ่ือตามล่าหา Big 5 
  

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

 

 

18.00น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 5  เคาน์เตอร ์ROW K  
สายการบิน Singapore Airlines เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระ 

  **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
  กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
  รายการซีรี่และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
  มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 



 

SouthAfricaParadise8D/SQ, Mar-May2020  Page | 2 

 

 
21.00 น.        ออกเดินทางสู่สนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบิน Singapore Airlines  
  เท่ียวบินท่ี SQ981 

 
 
 

00.25 น.  นําท่านเดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์จากนัน้นําท่านแวะทาํการเปล่ียนเครื่อง 
01.30 น. นําท่านออกเดินทางสู่นครโจฮนัเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบิน Singapore Airlines 

เท่ียวบินท่ี SQ478 
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบิน O.R. Tambo เมืองโจฮนัเนสเบิรก์ประเทศแอฟริกาใต้ (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ย
แลว้รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองพริทอเรีย Pretoria ศนูยก์ลางการบรหิาร
ของแอฟรกิาใต้เมอืงน้ีตัง้ตามชื่อของแอนดสี ์พรทีอรอิสั ผูนํ้าในการต่อสูร้ะหว่างชาวบวัร(์BOER) กบัชาว
พืน้เมอืง โดยนําท่านผ่านชมสถานทีส่าํคญัของเมอืงอาทเิช่น Church Square จตุัรสักลางเมอืง เป็นทีต่ ัง้
ของอนุสาวรยีพ์อล ครเูกอร ์Paul Kruger Monument, ทีท่าํการรฐับาล Union Building เป็นทีท่าํงานของ
ท่านประธานาธบิดคีนปจัจุบนัเป็นอาคารทีส่วยงามมาก ใชห้นิทรายในการก่อสรา้ง ออกแบบโดย Sir 
Herbert Baker ในปีค.ศ.1910 เพื่อเป็นจุดศนูยร์วมของแอฟรกิาใต้จากบรเิวณน้ีท่านสามารถถ่ายรปูรปูป ัน้
อดตีประธานาธบิดเีนลสนั แมนเดลา รฐับุรุษแห่งแอฟรกิาใต้ผูต่้อต้านการเหยยีดผวิ จากนัน้เขา้เยีย่มชม
พิพิธภณัฑว์รู ์เทรค็เกอร ์Voortrekker Monument & Museum ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาทางตอนใต้ของใจ
กลางเมอืงพรทิอเรยี เป็นมรดกแห่งชาตขิองแอฟรกิาใต้และยงัเป็นศนูยร์วมจติใจของชนผวิขาวเชือ้สาย
ดัง้เดมิของชาวบวัรส์รา้งขึน้เพื่อระลกึถงึการเดนิทางจากปลายแหลมของทวปีเขา้สู่ใจกลางของประเทศ
แอฟรกิาใต้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ซนั ซิต้ี Sun City เมอืงลบัแลแห่งแสงตะวนัทีถู่กสรา้งขึน้โดยมหาเศรษฐทีีช่ื่อว่าซอล เคริซ์

เนอร ์Sol Kerzner ลงทุนกว่า 28,000 ลา้นบาท ใชเ้วลาในการก่อสรา้งกว่า 18 ปี จากผนืดนิทีแ่หง้แลง้ว่าง
เปล่าในแควน้ Bophuthatswana ตอนกลางของแอฟรกิาใต้ใหเ้ป็นเมอืงแห่งความบนัเทงิ ทีม่ที ัง้โรงแรมหรู
อย่าง The Palace ทีม่กีารตกแต่งดว้ยสถาปตัยกรรมผสมผสานระหว่างแบบโคโลเนียลและแบบแอฟรกินั 
สระว่ายน้ําและทะเลเทยีมน้ําจดืขนาดใหญ่ สนามกอลฟ์ โรงภาพยนต์ รา้นคา้ รา้นอาหารสุดหร ูคาสโินทีเ่ปิด
ตลอด 24 ชัว่โมงและอุทยานส่องสตัวป์่านานาชนิด  
นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั The Palace of the Lost City (Standard Room) หรอืระดบัเทยีบเท่า 
จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ภายในซนั ซติี้  

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 
 
  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 ก่อนรุ่งสางสนุกกบักิจกรรมเกมไดรฟ์ นําท่านสมัผสับรรยากาศยามเชา้ของเหล่าสตัวป์่าโดยรถโฟรว์ลี ณ 

วนอทุยานสตัวป่์าปิลนัเนสเบิรก์ Pilanesberg National Park ซึง่มพีืน้ทีก่ว่า 500 ตารางกโิลเมตร เป็น
พืน้ทีท่ีเ่กดิจากภูเขาไฟระเบดิเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน ทาํใหด้นิมแีร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ พชืพนัธุเ์ตบิโตเป็นป่า

วนัท่ีสอง สวุรรณภมิู-สิงคโปร-์โจฮนัเนสเบิรก์-พริทอเรีย-ซนัซิต้ี  
 

วนัท่ีสาม ซนัซิต้ี-โจฮนัเนสเบิรก์  
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เขยีวชะอุ่ม รวมถงึทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ ทาํใหม้สีตัวป์่ามากมายกว่า 220 ชนิดมาอาศยัอยู่ชมชวีติสตัวป์่า
แอฟรกิาทีห่ายากอาทแิอนเทโลป มา้ลาย ไฮยน่ีาแมก้ระทัง่  Big Five อนัไดแ้ก่ ชา้ง สงิโต เสอืดาว ควายป่า 
และแรดไดเ้วลาอนัสมควร พาท่านกลบัโรงแรมทีพ่กั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 จากนัน้เชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโจฮนัเนสเบริก์ Johannesburg เมอืงเศรษฐกจิทีส่าํคญัของ

ประเทศแอฟรกิาใต้ ซึง่โดยรวมของแอฟรกิาใต้เป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิใหญ่และมัน่คงทีสุ่ดในแอฟรกิา เป็น
ศนูยก์ลางการคา้ การคมนาคม การลงทุนของภูมภิาคเน่ืองจากมสีาธารณูปโภคพืน้ฐานทีค่รบครนั โดยมโีจ
ฮนัเนสเบริก์หรอืทีค่นไทยคุน้เคยกนัดใีนชื่อโจเบริก์ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเป็นเขตเมอืงทีม่คีวามมัง่คัง่
เน่ืองจากเป็นเขตเศรษฐกจิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในแอฟรกิาใต้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Carnivore ร้านอาหารช่ือดงัของนครโจฮนัเนสเบิรก์ท่ีบริการ
ท่านด้วยเน้ือสตัวช์นิดต่างๆ อาทิเช่น ไก่ หมู จระเข้ เน้ือววั ท่านสามารถเลือกทานได้ พร้อมด้วย
สลดัและของหวาน 

บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมเลเซดี Lesedi Cultural Village หมู่บ้านวฒันธรรมทีนํ่าเสนอประวตัิ
ความเป็นมาและวถิชีวีติของชาวเผ่าพืน้เมอืงต่างๆ ทีเ่คยอาศยัอยู่ในแอฟรกิาใต้ใหท้่านเขา้ใจอย่างถูกต้อง 
ภายในหมู่บ้านจะมบี้านเรอืน ขา้วของเครื่องใช ้การจาํลองวถิชีวีติและชมการแสดงพืน้เมอืง สมควรแก่เวลา
นําท่านเดนิทางสู่ Lion Park สวนสงิโตทีอ่อกแบบเป็นสวนสตัวซ์าฟาร ีภายในสวนสตัวไ์ม่ไดม้เีฉพาะสงิโต
เท่านัน้ แต่ยงัมสีตัวป์่าชนิดอื่นๆ ดว้ยอาทเิช่นยรีาฟ ละมัง่แอฟรกิา สุนขัป่า ฯท่านจะไดส้มัผสักบัสตัวต่์างๆ 
ทีอ่าศยัอยู่ในธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Peermont Mondior หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 ใหท้่านเชค็เอ๊าทท์ีพ่กั จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ O.R Tambo เพื่อนําท่านเดนิทางสู่เมอืงเคปทาวน์  
09.10 น. นําท่านออกเดินทางจากสนามบินนครโจฮนัเนสเบิรก์ โดยสายการบินภายในประเทศ 
11.15 น. นําท่านเดินทางถึงสนามบินเมืองเคปทาวน์ Cape Town ใหท้่านผ่านขัน้ตอนการตรวจเชค็เอกสารและ

รบักระเป๋า รถโคช้รอรบัท่านจากนัน้นําท่านชมเมอืงเคปทาวน์ เมอืงเก่าแก่ทีม่อีายุกว่า 300 ปี ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น
เมอืงทีส่วยทีสุ่ดในโลกแห่งหน่ึงตัง้อยู่ปลายสุดของทวปีแอฟรกิาใต้ถูกโอบลอ้มดว้ยมหาสมุทรอนิเดยีและ
มหาสมุทรแอตแลนตกิ ดา้นหน้าหนัหน้าเขา้มหาสมุทรใหญ่ทัง้สองส่วนดา้นหลงัมเีทอืกเขาสงูเป็นกาํแพง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พ้ืนเมืองพร้อมบริการท่านด้วยไวน์รสดี (House wine) 
บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่ Table Mountain หรอื ภเูขาโต๊ะ  จดัเป็น  1 ใน7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองโลกเป็น

ภูเขาทีย่อดเขาราบเรยีบแลดเูหมอืนโต๊ะ ภูเขามคีวามสงูถงึ 1,087 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล นําท่านขึน้
กระเชา้ไฟฟ้า  Cablecar ทีส่ามารถหมุนไดถ้งึ 360 องศา ใหท้่านชมววิไดร้อบทศิทางและสามารถบรรจุ
ผูโ้ดยสารไดค้รัง้ละ 65 ท่าน บนยอดเขามพีชืพนัธุน์านาชนิดและหลายชนิดเป็นพชืถิน่เดยีวหรอืพชืทีไ่ม่
สามารถเกดิขึน้ไดใ้นพืน้ทีส่่วนอื่นของโลกบรเิวณจุดชมววิดา้นบน ท่านจะไดพ้บกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามของ
เมอืงเคปทาวน์ซึง่บนน้ีท่านสามารถมองเหน็มหาสมุทรแอตแลนตคิไดไ้กลสุดสายตา 

  **ในช่วงทีม่ลีมแรงหรอืมฝีนตกกระเชา้ไฟฟ้าจะหยุดวิง่เพื่อความปลอดภยัของผูม้าเยอืน** 

วนัท่ีส่ี  โจฮนัเนสเบิรก์-เคปทาวน์  
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 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ฟารม์นกกระจอกเทศ West Coast Ostrich Farm ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ
ส่งออกไปหลายประเทศทัว่โลก ถอืเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิทีท่าํรายไดเ้ขา้ประเทศมากมาย ภายในมพีพิธิภณัฑใ์ห้
ความรูเ้กีย่วกบันกกระจอกเทศ มกีจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น ถ่ายรปูกบันกกระจอกเทศ ทดลองขี่
นกกระจอกเทศ หรอืจะใหอ้าหารนกกระจอกเทศกท็าํได้ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั The Commodore หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  นําท่านชมความงามของชายฝ ัง่บรเิวณ Cape Penninsula ลดัเลาะสู่ชายหาดทีส่วยสะดุดตาแวะถ่ายภาพ ณ 
  ชุดชมววิของเสน้ทางแชปแมนสพี์คไดรฟ์ Chapman's Peak Drive ถนนเลยีบชายฝ ัง่มหาสมุทรแอตแลน 
  ตกิในเคปทาวน์ประเทศแอฟรกิาใต้เป็นถนนทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นถนนเลยีบชายทะเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่ง
  หน่ึงในโลกโดยถนนมคีวามยาวประมาณ 9 กโิลเมตรและมจีาํนวนโคง้ของถนนถงึ 114 โคง้อกีดว้ย เป็น 
  เสน้ทางคดเคีย้วบนหน้าผาสงูบางช่วงต้องเขา้ไปในอุโมงใต้ภูเขาซึง่เป็น เสน้ทางทีเ่ลยีบชายทะเลทีม่คีวาม
  สวยงามอย่างน่าประทบัใจท่านจะไดช้มภูมปิระเทศทีแ่ปลกตาและน่าประทบัใจซึง่ในปจัจุบนัเป็นสถานทีต่ัง้
  ของทีพ่กัตากอากาศอนัหรหูราจากนัน้เดนิทางสู่ท่าเรอื  Hout Bay เพื่อล่องเรอืไป ชมแมวน้ําจาํนวนมากที่
  พากนัมานอนอาบแดดรบัความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมคีวามสุขทีบ่รเิวณเกาะดยุเกอร ์Duiker  
  Island ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารกัๆของสตัวโ์ลกน่ารกัอกีชนิดทีห่าดไูม่ไดใ้นบ้านเรา  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พ้ืนเมืองกบัเมนูลอ็ปสเตอร ์(ขนาด 350 กรมั) 
บ่าย  นําท่านชม เหล่านกเพนกวิน อกีหน่ึงสตัวโ์ลกน่ารกัเฉพาะถิน่ทีน่่ารกัน่าเอน็ดไูม่แพก้นัทีม่ถีิน่อาศยัตาม

ธรรมชาตอิยู่ บรเิวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ทีม่บี้านเรอืนของเหล่ามหาเศรษฐทีีต่ ัง้ลดหลัน่กนัอู่
บนเชงิเขาหนัหน้าออกสู่ทอ้งทะเลสคีราม นําท่านเดนิทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ แหลมกูด๊โฮป หรอืแหลม
แห่งความหวงั Cape of Goodhope Nature Reserve นําท่านชมทวิทศัน์และจุดชมววิอนัสวยงามที่  Cape 
Point จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอนิเดยีกบัมหาสมุทรแอตแลนตกิตามความเชื่อของนกัเดนิทางโดยเรอื
ในอดตีท่านจะไดช้มแหลมแห่งความหวงั Cape of Goodhope ทีเ่ป็นทีเ่ลื่องลอืทางประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน
แห่งการคน้พบเสน้ทางการคา้จากโลกตะวนัตกสู่โลกและทางตะวนัออกปลายสุดของแหลมจะมปีระภาคาร
ขนาดใหญ่ซึง่จะไดเ้หน็รอยตะเขบ็ ระหว่างมหาสมุทรอนิเดยีกบัมหาสมุทรแอตแลนตคิทีม่าบรรจบกนัได้
อย่างชดัเจนบนผวิน้ําทีแ่ตกต่าง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงพรอ้มการต้อนรบัจากทางรา้นดว้ย Welcome Drink 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั The Commodore หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ไร่  Groot Constantia กรทู คอนสแตนเทีย ไร่องุ่นและแหล่งผลติไวน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน

แอฟรกิาใต้เริม่ดาํเนินงานตัง้แต่ปี ค.ศ.1685จนถงึปจัจุบนั ดว้ยประสบการณ์การทาํงานทีย่าวนาน ทาํใหโ้รง
บ่มไวน์แห่งน้ีผลติไวน์รสเลศิออกสู่ตลาดจนมชีื่อเสยีง และกลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมที่

วนัท่ีห้า  เคปทาวน์-แหลมกู้ดโฮป-ทวัรช์มนกเพนกวินและเกาะแมวน้ํา-เคปทาวน์  
 

วนัท่ีหก เคปทาวน์-ชิมไวน์-ช้อปป้ิง  
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นกัท่องเทีย่วต้องมาเยีย่มชม ภายในมพีพิธิภณัฑไ์วน์ ทีบ่อกเล่าเรื่องราวของไวน์ยอ้นหลงัไปถงึ 500 ปี 
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้ไวน์และของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่รมิอ่าว  ย่านวิคตอเรียแอนดอ์ลัเฟรดวอเตอรฟ์ร้อนท์  Victoria & Alfred 

Waterfront สถานทีพ่กัผ่อนตากอากาศในบรรยากาศยามเยน็อนังดงามรอใหท้่านไดม้าสมัผสัอกีมุมมองที่
น่าสนใจของเมอืงโรแมนตกิน้ี มทีัง้รา้นอาหารรา้นคา้โรงภาพยนตรบ์รเิวณท่าเรอื  

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Wang Thai 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั The Commodore หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 ใหท้่านเชค็เอ๊าทท์ีพ่กั จากนัน้เตรยีมตวัเดนิทางสู่สนามบนิเคปทาวน์  
10.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเคปทาวน์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ479 

 
 

 
 

06.10 น. นําท่านเดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์จากนัน้นําท่านเปล่ียนเครื่อง  
07.10 น. นําท่านออกเดินทางจากสนามบินสิงคโปร ์โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินท่ี SQ970 
08.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีแปด สิงคโปร-์สนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีเจด็ เคปทาวน์-สนามบินเคปทาวน์  
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กาํหนดการเดินทาง  11-18 ม.ีค. / 8-15 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 30 เม.ย.-7 พ.ค.2563  

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

30 เม.ย. - 7 พ.ค.63 
10-17 เม.ย.63 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 101,000 96,900 99,900 

เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 97,900 93,900 96,900 

เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปีพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง
เสริม) 

95,900 91,900 95,900 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 23,900 19,900 19,900 

สาํหรบัท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้วมาร่วมเดินทางกบั
คณะ ท่านละ  

66,500 62,500 62,500 

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

ท่านละ 2,500 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือก่อนคณะออกเดินทาง*** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก
ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพาํนักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพาํนักนานกว่าในเขตประเทศอิตาลี 
ท่านจะต้องดาํเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 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 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 25 
พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) และสาํหรบัสายการบนิภายในไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั / ท่าน ท่านละ 1 ชิน้ 

 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีา (กรณีชาวต่างชาตหิรอืประเทศทีต่้องการทาํวซ่ีาเมื่อเดนิทางเขา้แอฟรกิาใต้) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, ทปิเจา้หน้าทีร่ถ 4WD และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 

2,000 บาท เรยีกเกบ็และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร์ (ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร์)  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การชาํระเงิน   
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 

การยกเลิก  

 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน
นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ผูโ้ดยสารต้องชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ (กรณี

ชาวต่างชาต)ิ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 
หมายเหตุ   
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 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได้  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร์  

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งต้น  

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และหลายโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 
ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในแอฟรกิาใต้หลายโรงแรมอาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในแอฟรกิาใต้ในเมอืงใหญ่อาจมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะ
แตกต่างกนั 

 

 


