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วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟริกาใต้)  

. 0 น. พร้อมคณะทีสนามบินสวุรรณภูมิ  ประตู 8 เคาน์เตอร์ K (8-20) สายการบินสิงคโปร์ แอร์
ไลน์ เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนนัเชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์  วนัก่อนการเดินทาง โดยซือตวั
เครืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมทีพัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานทีเข้าชมต่าง ๆ เพือ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
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เทียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขนึเครืองไม่ทนั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลทํา
ให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสทิธิ ในการปรับเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที
ท่านได้ชําระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
แล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกิดขนึนอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ เพราะเป็นสงิทีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

21.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโจเบิร์ก โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยเทียวบินที SQ981 / 
SQ478 แวะเปลยีนเครืองทีสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร์ 

 

วันทีสอง โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening  Game Drive 
6.10 น. ถงึสนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (นกัท่องเทียวชาวไทยได้รับการ

ยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพํานกัในอฟัริกาใต้ได้ 30 วนั) 
 

8.  น. นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สม่ีวง (Pretoria) เมืองหลวงด้าน
การบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี ตงัตามชือของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) 
วีรบรุุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบวัร์ (Boer) กบัชนพืนเมืองผิวดํา พริทอเรีย จึงเป็น
เมืองหลวงของชาวบัวร์ทีพยายามต่อสู้กบัพวกอังกฤษเพือให้ได้อิสรภาพ นอกจากนียงั
เป็นทีตงัของสถานทตูนานาชาติ ธนาคาร ทําเนียบประธานาธิบดีและทีทําการรัฐบาล 
วฒุิสภาจะจดัประชมุขนึทีเมืองพริทอเรีย สงิหนงึทีโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ทีมีดอกสม่ีวงสดบานสะพรังดัง
เช่น ซากุระของชาวญีปุ่ น เมืองนีได้สมญานามว่า "City of Jacarandas" ซงึจะออกดอก
บานสะพรังให้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทกุปี นําคณะเทียวชม Union Building 
ทําเนียบประธานาธิบดี และทีทําการของรัฐบาลทีใหญ่โตมโหฬารราวกบัพระราชวงั จน
ติดอนัดบัว่าเป็นทําเนียบประธานาธิบดีทีสวยทีสดุในโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์วร์ูเทรคเกอร์ 
(Voortrekker Monument & Museum) ศนูย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชือสายดงัเดิมของ
ชาวบวัร์ อนสุาวรีย์แห่งนีสร้างขนึเพือระลกึถงึการเดินทางอพยพของพวกบวัร์จากปลาย
แหลมของทวีป เข้าสูใ่จกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้
รบกบัชาวพืนเมือง 

 

 
 

 
 

 

1 .00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Thai  
3.  น. หลงัอาหาร นําคณะออกเดินทางสูเ่ขตวนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลนัเนสเบิร์ก และป่า

ซาฟารีของเอกชนเปิดให้ท่านได้ท่องป่าซาฟารี นําท่านเข้าพกัในซาฟารีลอดจ์ ทีมีสงิ
อํานวยความสะดวกสบายครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศทีไม่เหมือนใคร  และหากมี
เวลานําท่านออกท่องป่าซาฟารีในช่วงเย็น สตัว์ป่าบางชนิดของอัฟริกาออกหากินในยาม
เย็นไม่ว่าจะเป็น BIG FIVE ไปจนถงึเพือนๆ ทีน่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส 
และนกนานาชนิด ท่ามกลางบรรยากาศยามอัสดง 

 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารใน  Lodge Local  
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั BAKUBUNG BUSH LODGE  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 
www.bakubung.co.za 

วันทีสาม ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซตีิ - พักโรงแรม เดอะพาเลซ 
.  น. ท่องป่าซาฟารีดูสตัว์ทีวนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลาเนสเบิร์ก Pilanesburg Nature 

Reserve วนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลาเนสเบิร์ก รถทีจะพาไปชมสตัว์เป็นรถแบบเปิดโลง่
ด้านข้างเปิดโลง่รับลม จคุนได้ 20 คน รถแต่ละคนัจะมีนายพราน หรือ Ranger ซงึเป็น
ทงัคนขบัรถและไกด์คอยแนะนําวิธีการชมสตัว์ให้ทราบ ป่าพิลาเนสเบิร์กแห่งนีมีพืนที
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พืนทีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมือหลายร้อยปีก่อน ทําให้
ผืนดินมีแร่ธาตอุุดมสมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นทีอยู่อาศยัของสตัว์นานบัชนิด และ
แน่นอนหมายรวมถึง ผู้ ยิงใหญ่ทงัห้า (Big Five) คือ ควายป่า ช้าง สงิโต แรด และเสอื
ดาว ซงึถ้าได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสตัว์ทีสมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 
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เพราะสตัว์ทีนีอยู่กนัอย่างอิสระ ในป่าซงึเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและทุ่งหญ้าสะวนันา 
จนถงึกงึทะเลทราย อฟัริกาใต้มีสตัว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซงึสตัว์ป่าทีมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ
ตามธรรมชาติ 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของลอด์จ Buffet  
1.  น. หลงัอาหารเช้านําคณะออกเดินทางเข้าสู ่“ซนัซิตี” Sun City หรือ The Lost City เมืองลบั

แลแห่งหบุเขาแสงตะวนั เป็นเมืองทีถูกเนรมิตขนึจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีทีชือว่า
ซอล เคิร์ซเนอร์ ทีลงทนุด้วยเงินจํานวนมหาศาลถงึ ,  ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง
นาน  ปี และความพยายามอีกล้นเหลอืในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปลา่และแห้งแล้ง
ในแคว้น Bophuthatswana กลางอฟัริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสาํราญบันเทิง
ทกุรูปแบบ โดยการเริมสร้างโรงแรมไปเรือยๆ ตงัแต่โรงแรมเดอะซันซิตี, โรงแรมเดอะคา
บานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปีค.ศ.  เขาก็ได้สร้างโรงแรมทีทีหรูราคาแพง
ทีสดุในบรรดาโรงแรมทงัหลายทีได้กลา่วมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The 
Palace of the Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกนั และตกแต่ง
ภายในสไตล์แอฟริกนั ให้สมกบัเป็นอาณาจกัรอลงัการดาวล้านดวงแห่งนี  

 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   Local  

.  น. หลงัอาหาร อิสระให้ท่านเพลิดเพลนิกับสงิอํานวยความสะดวก มีสระว่ายนําขนาดใหญ่ 
และทะเลนําจืดเทียมขนาดใหญ่ยกัษ์ทีเรียกว่า Valley of Wave มีลกัษณะเหมือนทะเล
จริงๆ แวดล้อมด้วยขนุเขาและต้นไม้ทีจดัตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กนัคือ 
สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลกัเรียงรายอยู่ สะพาน
นีเชือมต่อกบักองหินมหมึา ทีเชือว่าเป็น The Lost City ทีสญูหายไป และเพือเป็นการ
ตอกยําระลกึถงึความทรงจําเขาเลยสร้างสะพานแห่งนีขนึ ทกุๆหนงึชวัโมงสะพานจะถกู
เขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนียงัมีสนามกอล์ฟระดบัมาตรฐานโลก ทีใช้เป็น
สถานทีแข่งขนักอล์ฟนัดสาํคญัๆ มาหลายต่อหลายครังแล้ว ออกแบบโดยนกักอล์ฟชือดงั
ของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรง
ภาพยนตร์ ร้านค้า บาร์ คาสิโนทีเปิดตลอด  ชวัโมง ทําให้เมืองนีไม่เคยหลบัใหล สวน
สตัว์ สวนพฤกษศาสตร์ทีรวบรวมพนัธุ์ไม้จากทวัโลกเอาไว้ พร้อมนําตก และธารนําไหล
รินเอือยๆ ทีสร้างความสดชือสบายอย่างบอกๆไม่ถกู บางสถานทีและกิจกรรมบาง
ประเภทถกูสงวนไว้สาํหรับแขกทีมาพัก The Palace เท่านนั 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารภายในอาณาจกัรซนัซิตี  (Chinese)  
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั  THE PALACE OF THE LOST CITY   www.suninternational.com  

วันทีสี ซันซตีิ - โจเบิร์ก - อสิระช้อปปิง - สวนเสือ - ชมิเนือสัตว์ป่าที
ภัตตาคารคาร์นิวอร์ 

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

.00 น. ได้เวลาอนัสมควร นําคณะออกเดินทางกลบัสู่นครโจฮนัเนสเบิร์ก  

1 . 0 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Chinese 

 
.  น. จากนัน นําท่านเทียวชมย่านธุรกิจค้าเพชร ทีอัฟริกาใต้มีเหมืองเพชรขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั  ของโลกอีกทงัยงัมีชือเสยีงในเรืองของอญัมณีลาํค่า 
 

.  น. นําคณะออกเดินทางเข้าสู่สวนเสือ The Lion Park  พาท่านนังรถชมชีวิตสตัว์ป่าอย่าง
ใกล้ชิด โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เพือให้นกัท่องเทียวได้ศกึษาพฤติกรรมของสตัว์โลกผู้น่ารัก
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อย่างใกล้ชิด อาทิ โซนเจ้าป่า ซึงจะรวม White Lion, Cheetah, Wild Dog และยังมีโซน
สตัว์ตระกลูมีเขาอย่าง Springbuck, Gemsbok, Blesbok , ยีราฟ และ ม้าลาย อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางกลบั 

.  น. รับประทานอาหารคําสไตล์อฟัริกนั ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ทีมีเนือ
หลากหลายชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศอนัโรแมนติก 

 

 นําท่านเข้าสูท่ีพกั MONDIOR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั
www.mondior.com/emperorspalace 
 

 

วันทีห้า โจเบิร์ก - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เทเบลิ เมาเท่น - ไวน์เท
สติง - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์ 

 

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

.  น. ออกเดินทางสูเ่มืองเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ  
12.05 น. ถงึเคปทาวน์ ตังอยู่ในแหลมทางใต้สดุของประเทศ เป็นเมืองท่องเทียวต่างอากาศ และยงั

มีแหลมต่างๆ ทีเป็นทีรู้จกักนัดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากลุฮาส ซงึตังอยู่ปลายใต้
สดุของทวีปแอฟริกา เป็นจดุทีมหาสมทุรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกนั
จงึทําให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝังทะเลของเคปทาวน์นี เป็นเส้นทางทีน่า
เทียวทีสดุและมีวิวทวิทศัน์ทีงดงามน่าตืนตาตืนใจเป็นอย่างยิง นําท่านสู ่ West Coast 
Ostrich Farm ฟาร์มเลยีงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพือทีท่านจะได้สมัผัสกบัวงจรชีวิต
ของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด รับชมและรับฟังเรืองราวของการเลียงนกกระจอกเทศ 
อนัเป็นสตัว์เศรษฐกิจทีทํารายได้ดี ตลอดจนวงจรชีวิตของสตัว์ปีกทีมีขนาดใหญ่และวิง
เร็วทีสดุในโลก 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั เมนสูเต็กเนือนกกระจอกเทศ ณ ภัตตาคาร Local  

.  น. จากนนันําคณะขนึสูเ่ทเบิล เมาเท่น ภูเขาสงูยอดตัดตรง เหมือนกับโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้า
หมนุรอบตวัเอง (Cable Car) ซงึในช่วงทีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยดุวิงทงันีเพือความ
ปลอดภัยของผู้มาเยือน ขนึมาด้านบน มีเส้นทางเดินลดัเลาะไปตามแนวขอบเขา เพือให้
นกัท่องเทียวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถงึตวัเมืองเคปทาวน์ทีเดียว บน
ภูเขาโต๊ะนีมีสตัว์ตวัเล็กประเภทหนงึหน้าตาน่าเอ็นด ู ชือว่าตวัแดสซี หรือ กระต่ายหิน 
(Dassie or Rock Rabbit) มีลกัษณะกงึผสมระหว่างกระรอกกับกระต่าย เป็นมิตรกบั
ผู้คนทีผ่านมาเยือน เมือมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายล้อมหลายต่อหลายลกู แต่ที
โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด (Lion Head) ภูเขาทีมองดแูล้วใครๆ ก็ต้องพดูว่าคล้ายหวัสิงโต
ในเวลาทีพระอาทิตย์กําลงัจะลบัขอบฟ้าภูเขาลกูนีมีสแีดงสวยงามยิงนกั  
หมายเหตุ    กระเช้า Cable Car จะปิดทําการในช่วงทีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิง 
ทงันีเพือความปลอดภัยของผู้มาเยือน โดยทางกลุม่ฯ จะจัดให้ขึนชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
เคปทาวน์บนยอดเขา Signal Hill แทน 

 

 
 

 

 จากนนันําท่านแวะชมไร่องุ่นและแหลง่ผลติไวน์กนัที กรูทคอนสแตนเทีย ไวน์เอสเตทแห่ง
แรกทีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเคปดัชต์ ซึงยงัคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมยัเก่าไว้ได้
ในสภาพทีดีเยียมและสวยงาม มีไร่องุ่นมากมายและเป็นไร่องุ่นทีดี มีโรงงานผลติไวน์
แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กนัด้วย จนได้เวลาอนัสมควรนําคณะ เดินทางสู่ย่าน Victoria 
& Alfred Waterfront วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอม
เพลก็ซ์ขนาดใหญ่ให้คณุได้สมัผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรง
ภาพยนตร์ และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเลก็อีกด้วย 

 
 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน เลศิรสกบัเมนพูิเศษกุ้งมังกร+เป๋าฮือ Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thecommodore.co.za 
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วันทีหก เกาะแมวนํา - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวนิ   
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. รถปรับอากาศนําคณะเทียวชมความงดงามทีซ่อนเร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ทีมี

อายกุว่า 300 ปี ได้ชือว่าเป็นเมืองทีสวยทีสดุในโลกแห่งหนึง ตงัอยู่ปลายสดุทางฝัง
ตะวนัตกของทวีปอฟัริกาใต้  เป็นเมืองหลวงด้านนิติบญัญัติของอัฟริกาใต้ มีอดีตเก่าแก่
และทนัสมัยทีสดุ แถมด้วยรางวัลการเป็นเมืองทีได้ชือว่าใจกว้างทีสดุของอฟัริกาใต้อีก
ด้วย เพราะทีเมืองนีคนต่างสีผิวสามารถเดินเคียงบ่าเคียงกนัได้ทุกสถานที คณะลงเรือที
ท่าฮทูเบย์ (Hout Bay) เพือไปชมแมวนําที เกาะดยุเกอร์ (Duiker Island) เหลา่แมวนํา
ตวัอ้วนอยุนอนเบียดเสยีดอาบแดดกนัเต็มเกาะตามธรรมชาติ แล้วแวะเยียมเหล่าบรรดา
นกเพนกวินอฟัริกนัทีเมืองไซมอน (Simon's Town) ณ เมืองแห่งนีบ้านเรือนจะตงั
ลดหลนักนัอยู่ตามเนินเขา หนัหน้าออกทะเล ซงึเจ้าของสว่นมากเป็นคนมีฐานะทังนนั 
เมือมาถงึบริเวณชายหาดโบลเดอร์ เจ้าบ้านตัวน้อยนกเพนกวินอฟัริกนั ตวัผู้ มีสสีนั
มากกว่าตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชีมพู คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนนั 
สว่นตวัเมียจะไม่มี ลาํตัวมีสีดําขาวตดักนั แต่ตวัเมียมีสนีําตาล และมีขนาดใหญ่กว่า นก
เพนกวินทีนีใช้ชิวิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ แล้ว เดินทางสูแ่หลมแห่ง
ความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป 

 

 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เสริฟ์ด้วยเมนกูุ้ งมงักร (Crayfish)  Local  
14.00 น. นําท่านเทียวชมแหลมแห่งความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ใน

เขตสงวน Cape of  Good Hope Nature Reserve ปลายสดุแหลมมีประภาคารขนาด
ใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บทีมหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแอตแลนติกมาบรรจบกนัได้
ชดัเจน บนผิวนําซงึเป็นเหตใุห้บริเวณนี ท้องทะเลมกัมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทงันี
เพราะกระแสนําอุ่นและกระแสนําเย็นมาปะทะกนั ทําให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือ
ทงัในสมัยโบราณและปัจจบุนั ทศันะวิสยัไม่ดีนกัทําให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกนัเอง
เสมอๆ จนก่อให้เกิดเรืองราวของภาพหลอน มิติอนัลีลบัและเรืองเลา่ขานเกียวกบัฟลาย
อิงดตัช์แมน Flying Dutchman ซงึเป็นชือเรือทีนกัเดินทางเรือชาวดตัช์ ทีพยายามจะเดิน
ทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ทําไม่สาํเร็จ ทําให้เรือสญูหายไปในทะเลท่ามกลาง
หมกหนาทบึจนทุกวนันี และจดุชมวิวทีสวยทีสดุคือ Cape Point  เคปพอยท์ จนได้เวลา
อนัสมควร นําคณะออกเดินทางกลบัสูเ่มืองเคปทาวน์ 

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Thai  
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั  THE COMMODORE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.thecommodore.co.za 
 

 

วันทีเจด็ เคปทาวน์ - กรุงเทพฯ  
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. หลงัอาหาร ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเคปทาวน์  

10.4  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ เทียวบินที SQ479 / 
SQ970 

 

วันทีแปด คณะเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
.  น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซงึอาจมีการเปลยีนแปลงเนืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน  วนัก่อนการเดินทางเท่านนั) 
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กาํหนดการเดินทาง  

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11  
With Bed 

Child 4-6 
No Bed SGL Supp No TKT 

ADL / CHD 
 -  เมษายน  0, 00.- , .- , .- 1 , 00.- - , 00.- / - , .- 

 เมษายน -  พฤษภาคม    9 , 00.- 90,500.- 85,500.- 1 , 00.- -3 , 00.- / -38,500.- 
ค่าทวัร์รวม : 

 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิมของนํามนัเชือเพลงิไว้ ณ วนัที  พฤศจิกายน  
 ค่าตวัเครืองบินภายในประเทศ เส้นทางโจเบิร์ก-เคปทาวน์ 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ

15-19 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด  ทีนัง 
20-  ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด  ทีนัง 

 ท่านขนึไป ใช้รถปรับอากาศขนาด  ทีนัง 
 ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามทีระบไุว้ในโปรแกรม  
 โรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั พกัห้องละ 2 ท่าน (ในสาธารณรัฐอฟัริกาใต้ ไม่มีห้องพกั

แบบ  เตียงให้บริการ) 
 ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความ

ดแูลของท่านเองนําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ 
 ค่าบริการนําทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์นําเทียว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ ,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัภัย 

– หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีประกนัสขุภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสมัภาระใน
การเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเทียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 
 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 

 ค่าทิปคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 26  แรนด์)  
 ค่าทิปไกด์ท้องถิน / Ranger และหวัหน้าทวัร์ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 
 ค่าทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม 
 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั  instyle travel  เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ
ชําระเงินมัดจําล่วงหน้า ,  บาทต่อผู้เดินทางหนึ งท่าน ภายใน  วันนับจากวันที จอง ซงึเงินมดัจําดงักลา่วจะเป็น
การยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทวัร์สว่นทีเหลอืลว่งหน้า  วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที
เหลอืตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี 
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง  ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุีมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางทีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
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5. บคุคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 
สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ทีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบังคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซงึบางครังอาจจะมีผลกระทบกบัผู้
ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได้   

6.  
การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง  วนั  คืนเงินมดัจําทงัหมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง  -  วนั  หกัมดัจํา 2 ,  บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  -  วนั  หกัมดัจํา ,  บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  หกั % ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง หกั % ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั % ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนงึ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้

ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลยีนชือตัวเท่านนั และต้องไม่อยู่ในเงือนไขของ
ตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลกิดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมติัวีซ่า
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน  วนั และขอสงวนสทิธิ ในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทเีกิดเหตุ
จําเป็นสดุวิสยัดงันี การลา่ช้าของสายการบิน, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือประกนัเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านนั ทงันีจะคํานงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทวัร์ทีท่านชําระมาแล้ว 

  
การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลยีนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง  วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลอืนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายสว่นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 

 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินสงิคโปร์แอร์ไลน์  ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ทงัในเครือ Star Alliance และ Kris Flyer 
ทงันหีากผู้ เดินทางต้องการสะสมไมล์ของ Kris Flyer สามารถสอบถามค่าสว่นต่างของตวัเครืองบินจากทางเจ้าหน้าทีได้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมนํามนัเชือเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 
คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที  พฤศจิกายน  การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตัว 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในอฟัริกาใต้ไม่มีห้องพักแบบ  ท่าน /  เตียง (Triple Room) การ

ระบหุ้องพกัติดกนัขนึอยู่กบัข้อจํากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซงึมกัมีความแตกต่าง
กนั ซงึอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามทต้ีองการ 
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 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขนึ -  เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ  ในการ
ปรับเปลยีน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในอฟัริกาใต้ อาจมีบางแห่งสําหรับห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํา ซงึ
ขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 โปรแกรมทวัร์รวมค่าเข้าชมถูกระบไุว้ในคอลมัน์ “อตัรานีรวม” หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเข้าชมนนั ๆ ปิด
ทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบไุว้ในเอกสารของสถานทีนนัๆ หรือ 
สลบัโปรแกรมเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชําระเข้าชม
และ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 

 ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิมเติม ท่านจะ
ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม  ค่าใช้จ่ายใบละประมาณ  แรนด์ / ใบ / ครัง    

 สาํหรับนําหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสารชนั
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนําหนกัเพิมเป็นสทิธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขนึเครืองได้ ต้องมีนําหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร (  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐาน
ได้ ทงันีขนึอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนกั
สว่นทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขนึบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ ไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

การสบูบหุรี (Smoking Area) 

 
ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชดัเจนใน
เรืองการสบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี ทงันีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารทีใช้สาํหรับการเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้ 
และต้องนําเอกสารถือตดิตัวในวันเดินทางด้วย 

- กรณีเด็กอายุตํากว่า  ปี บริบรูณ์ เตรียมสติูบตัรตวัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสลุ (แจ้งวฒันะ) 
เท่านนั นําเอกสารถือติดตวั เพือใช้ในการเข้าประเทศอฟัริกาใต้ 

- กรณีเด็กอายุตํากว่า  ปี บริบรูณ์ กรณีเดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกบัพ่อ หรือแม่ ท่านใดท่านหนงึ ต้องใช้จดหมายยินยอมให้
บตุรเดินทางไปต่างประเทศฉบบัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสลุ (แจ้งวฒันะ) เท่านนั นําเอกสาร
ถือติดตัว เพือใช้ในการเข้าประเทศอฟัริกาใต้ 

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือนไขทีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


