
 

 

 

8 วนั แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์ 
(พกั The Palace, Game Drive ส่อง Big 5, ลิม้ลองเมนูเด็ด Carnivore และ กุ้งมังกร)   

 

 

 

 สิงหาคม – ตุลาคม 2565 

99,900 บาท 
เคปทาวน์ – เทเบิล้เม้าท์เท่น – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – ช้อปป้ิงวอเตอร์ฟร้อนท์  

แหลมกู๊ดโฮป – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เกาะแมวน ้า – เพนกวิน แอฟริกา 
โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – สวนสิงโต (Lion Park) – ซันซิตี ้  

“เกมไดร์ฟ (Game Drive) ส่อง Big 5 ที ่บังกบุุง เกม ลอดจ์ ในอทุยานแห่งชาติพลิาเนสเบิร์ก”  
พร้อมเมนูกุ้งมังกร และ หอยเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 9-16 ส.ค. / 16-23 ก.ย. / 12-19 ต.ค./ 21-28 ต.ค. 2565 



 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เคปทาวน์ (ประเทศแอฟริกาใต้) 
 

17.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็กอิน K ประตูทางเขา้ท่ี 5 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์ 
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยเท่ียวบิน SQ 713 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.25 ชัว่โมง) 
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารค ่า
ระหวา่งเท่ียวบินสู่สิงคโปร์ 

 

วันท่ีสอง  เคปทาวน์ – ไร่องุ่น – ลิม้ลองไวน์ – ภูเขาโต๊ะ – วอเตอร์ฟร้อนท์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน 
 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบนชางงี ประเทศสิงคโปร์ แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
01.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เท่ียวบิน SQ 478 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 14 ชัว่โมง) 
09.25 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ เมืองซ่ึงตั้งอยู่ในแหลมทางใตสุ้ดของประเทศ เป็นเมืองท่องเท่ียวตาก

อากาศ และยงัมีแหลมต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือ แหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซ่ึงตั้งอยูป่ลายใตสุ้ด
ของทวีปแอฟริกา และยงัเป็นจุดท่ีมหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกัน บริเวณ
เมืองริมฝ่ังทะเลของเคปทาวน์น้ีเป็นเส้นทางท่ีน่าเท่ียวท่ีสุด และมีวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามน่าต่ืนตาต่ืนใจเป็น
อย่างยิ่ง น าท่านเดินทางเมืองสเตลเลนบอช (Stllenbosch) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 
นาที) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหุบเขาและธรรมชาติ แต่ก็มีเพชรเม็ดงามด้านสถาปัตยกรรม 
ประวติัศาสตร์และความงดงามทางธรรมชาติให้ไดส้ัมผสั เมืองน้ีก่อตั้งขึ้นในปี 1679 โดยเป็นเมืองท่ีมี
ความเก่าแก่เป็นอนัดบัสองของแอฟริกาใต ้ประวติัศาสตร์ของเมืองน้ีถ่ายทอดออกมาผ่าน Cape Dutch 
และสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนและวิคตอเรียนท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี 
Stellenbosch เป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกบัค าว่าไวน์ และเป็นเมืองเจา้ของเส้นทางสายไวน์ท่ีเก่าแก่มาก
ท่ีสุดในแอฟริกาใต ้ซ่ึงเส้นทางน้ีมีโรงไวน์รวมมากกวา่ 130 แห่ง น าท่านเดินทางสู่โรงงานผลิตไวน์และ
ไร่องุ่นอนัเล่ืองช่ือของแอฟริกาใต ้ใหท้่านไดลิ้้มลองชิมไวน์ (Wine Testing) จากไร่แห่งน้ี 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในไร่ 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เทเบิ้ลเมา้ท์เท่น (Table Mountain) หรือภูเขาโต๊ะ น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เทเบิ้ล
เมา้ทเ์ท่น (Table Mountain) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติ หน่ึงในมรดกโลกซ่ึงรับรองโดยองคก์าร
ยูเนสโก้เม่ือปี ค .ศ.2000 เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ (***ทั้ งน้ีการให้บริการของกระเช้า 
ขึ้นกบัสภาพอากาศในวนันั้นๆเพื่อความปลอดภยัของผูม้าเยือน) ขึ้นมาดา้นบนมีเส้นทางเดินลดัเลาะไป
ตามแนวขอบเขา เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดช้มวิวรอบดา้นไดอ้ยา่งชดัเจน ไกลไปจนถึงตวัเมืองเคปทาวน์ น า
ท่านถ่ายรูปกบั ไลออ้นเฮด (Lion head) ภูเขาท่ีมองดูแลว้ใครๆ ก็ตอ้งพูดว่าคลา้ยหัวสิงโตในเวลาท่ีพระ
อาทิตยก์ าลงัจะลบัขอบฟ้าภูเขาลูกน้ีจะมีสีแดงสวยงามยิ่งนกั   จากนั้นเดินทางสู่ วิคตอเรียแอนด์อลัเฟรด 
วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victory & Alfred Waterfront) เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ อัดแน่นดว้ย
ร้านค้าแบรนด์ เนมและเอ้าท์ เลทกว่า  450 ร้านค้า อาทิ เช่น  ARMANI, GUCCI, GUESS, LOUIS 
VUITTON, MANGO, TAG HEUER, TIMBERLAND, ZARA, ETC อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า
ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านล่องเรือชมพระอาทิตยต์กดินในอ่าวเทเบิ้ลเบย ์(Table Bay) พร้อมจิบ
แชมเปญ ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติแห่งเมืองเคปทาวน์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพยามพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าอนั
เป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่แห่งแอฟริกาใต ้

  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน พร้อมเมนูพิเศษ กุง้มงักร และ หอยเป๋าฮ้ือ 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั The Radisson Red Hotel V&A Waterfront **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1)  
 
 



 

 

 

 

วันท่ีสาม แหลมกู๊ดโฮป – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เกาะแมวน ้า – นกเพนกวิน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางชมความงามของแนวชายฝ่ังบริเวณเคปเพนนินซูล่า (Cape Peninsular) ลัดเลาะแนว
ชายหาดบนเส้นทางโรแมนติก และข้ามยอดเขาอันสวยงามท่ีมีช่ือเสียงก้องโลกอย่างแชปแมนพีค 
(Chapman’s peak) ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพอนัแปลกตา จากนั้นน าท่านผา่นชมหมู่บา้นชาวประมง 
ณ ฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อน าท่าน นั่งเรือเฟอร์ร่ีไปยงั เกาะแมวน ้ า (Seal Island) บริเวณอ่าวฮูทเบย ์ริม
มหาสมุทรแอตแลนติก เพื่อชมแมวน ้าแอฟริกาใตห้รือพนัธุ์เคปเฟอร์ซีล ซ่ึงสายพนัธุ์น้ีจะอาศยัอยูแ่ค่สอง
แห่งบนโลก คือท่ีแอฟริกาใตแ้ละทางตอนใตข้องประเทศออสเตรเลีย ต่ืนตาต่ืนใจกบัฝูงแมวน ้ ามากมาย
บริเวณรอบเกาะแห่งน้ี 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พร้อมลิ้มลอง เมนูกุง้มงักรขนาด 500 กรัมต่อท่าน  
 

บ่าย น าท่ าน เดิ น ท าง สู่  ช ายห าด โบ ล เดอ ร์  (Boulder Beach) ชมอ าณ าจัก รขอ ง เพ น ก วิ น พัน ธุ์ 
แอฟริกัน ท่ีมีอยู่อย่างมากมายและสีสันท่ีเราคุน้ตา ด้วยขนาดตัวสูงเกือบหน่ึงเมตร โดยตวัผูจ้ะมีสีสัน
มากกว่าตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คลา้ยแตม้สีอายแชโดวไ์วอ้ยา่งนั้น ส่วนตวัเมียจะไม่
มีล าตวัมีสีด าขาวตดักัน แต่ตวัเมียมีสีน ้ าตาล และมีขนาดใหญ่กว่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความ
น่ารักของเหล่าเพนกวินท่ีเป็นเจา้ของอาณาจกัรแห่งน้ี  น าท่านเดินทางสู่ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good 
Hope) อยู่ในเขตสงวนธรรมชาติ Cape of Good Hope National Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคาร
ขนาดใหญ่จะเห็นรอยตะเข็บท่ีมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกนัไดช้ดัเจนบน
ผิวน ้ า ซ่ึงเป็นเหตุให้บริเวณน้ีทอ้งทะเลมกัมีหมอกลงจดัอากาศแปรปรวน ทั้งน้ีเพราะกระแสน ้ าอุ่นและ
กระแสน ้ าเยน็มาปะทะกนัท าให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมยัโบราณ อิสระให้ท่านเก็บภาพ



 

 

 

บรรยากาศ ณ จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดท่ี Cape Point ให้ท่านได้เก็บภาพปลายสุดของทวีปแอฟริกาตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศกู๊ดโฮป แหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลาย
สายพนัธุ์อีกแห่งหน่ึงของเมืองเคปทาวน์ และรวมไปถึงนกสายพนัธุ์อ่ืนๆ ชมการเล้ียงนกกระจอกเทศท่ี
ทนัสมยั สัมผสัวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกลชิ้ด สนุกกบัการป้อนอาหารนกกระจอกเทศ อิสระ
ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัสัตวปี์กขนาดใหญ่ท่ีว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก และอิสระให้ท่านไดซ้ื้อสินคา้ท่ี
ผลิตจากไข่นกกระจอกเทศ และของฝากทอ้งถ่ินอ่ืนๆอีกมากมาย  

 

ค ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (Seafood)  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั The Radisson Red Hotel V&A Waterfront ****หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2)  
 

วันท่ีส่ี เคปทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก – Lion Park – ซันซิตี ้   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์ เพื่อเชคอิน 
09.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินเคปทาวน์ สู่สนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก โดยเท่ียวบิน BA6410 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสิงโต (Lion park) สวนสิงโตแห่งน้ีถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของท่ีน่ี 
คนท่ีมาโจเบิร์กทุกคนตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาแวะถ่ายรูป และใกลชิ้ดกบัลูกสิงโต เสือชีตา้ร์ และชมสัตว์
ประเภทอ่ืนๆ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซันซิต้ี (Sun City) หรือ (The Lost City) เมืองลบัแลแห่งหุบเขา
แสงตะวัน เป็นเมืองท่ีถูกเนรมิตขึ้ นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีท่ี ช่ือว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (Sol 
Keznner) ท่ีลงทุนด้วยเงินจ านวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความ
พยายามอีกลน้เหลือในการเนรมิตผืนดินอนัว่างเปล่าและแห้งแลง้ในแควน้กลางอฟัริกาใต ้ให้กลายเป็น
เมืองแห่งความส าราญและความบนัเทิงทุกรูปแบบ โดยการเร่ิมสร้างโรงแรมไปเร่ือยๆ ตั้งแต่ โรงแรม
เดอะซันซิต้ี (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The 
Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ไดส้ร้างโรงแรมท่ีหรูราคาแพงท่ีสุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายท่ีได้
กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace) ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกนั และตกแต่ง
ภายในในสไตล์แอฟริกัน (ขอ้แนะน า : หากท่านตอ้งการเท่ียวชมอาณาจกัรแห่งน้ี อย่าลืมพกบตัรผ่าน 
(กุญแจหอ้งพกั) ไปดว้ย เพราะบางสถานท่ีและกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไวส้ าหรับแขกท่ีมาพกั The 
Palace เท่านั้น) 

 



 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั The Palace Hotel ***** หรือเทียบเท่า 
 

 
 
วันท่ีห้า  ซันซิตี ้– บังกุบุง ลอดจ์ – Game Drive ส่อง Big 5 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมสระว่ายน ้ าขนาดใหญ่ซ่ึงจ าลองทะเลน ้ าจืดเขา้มาไวใ้นโรงแรมเดอะพาเลซ ท่ีรู้จกักนัในนาม 

Valley of Wave (หากท่านตอ้งการลงเล่นน ้ าในทะเลเทียม รบกวนเตรียมชุดว่ายน ้ าไปดว้ย ซ่ึงสระแห่งน้ี
สงวนสิทธ์ิให้ผูเ้ขา้พกัเดอะพาเลซเท่านั้น) ทะเลน ้ าจืดแห่งน้ีมีลกัษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดลอ้มดว้ย
ขุนเขาและตน้ไมท่ี้จดัตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม รวมไปถึงคล่ืนยกัษ์เทียมท่ีคอยโถมกระหน ่า
สร้างความต่ืนเตน้ให้กบัเราไดไ้ม่รู้เบ่ือ จากนั้นน าท่านชมสะพานแห่งกาลเวลา Bridge of Time ซ่ึงสอง
ฟากฝ่ังของสะพานจะมีรูปป้ันช้างขนาดใหญ่เรียงราย สะพานน้ีเช่ือมต่อกบักองหินมหึมา ท่ีเช่ือว่าเป็น 
The Lost City ท่ีสูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย  ้าระลึกถึงความทรงจ าจึงได้สร้างสะพานแห่งน้ีขึ้น 
ทุกๆ หน่ึงชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว  ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่บังกุบุง เกมลอดจ ์
(Bangubung Game Lodge) ภายใยอุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์ก (Pilanesburg National Park) 

 



 

 

 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในลอดจ ์
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสลการณ์นั่ง รถขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 4WD (Game Drive) เพื่อชมชีวิตสัตวป่์าแอฟริกาบ๊ิก
ไฟว ์(BIG 5) ประกอบดว้ย ชา้งแอฟริกา, สิงโต, เสือดาว, แรดแอฟริกนั และควายป่า นอกจากน้ียงัมีสัตว์
ป่าหายากอ่ืนๆใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจตลอดระยะการชมซาฟารี  อาทิเช่น แอนทีโลป มา้ลาย ไฮยน่ีา ซ่ึงจะ
ท าใหท้่านไดรั้บความประทบัใจและต่ืนเตน้กบัประสบการณ์คร้ังน้ี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในลอดจ์ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Bangkubung Game Lodge**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 
วันท่ีหก  Game Drive - พริทอเรีย - โจฮันเนสเบิร์ก 

 น าท่านออกชมสัตวแ์ละสัมผสับรรยากาศของอุทยานมาบูลาในช่วงเชา้ตรู่ (Early Morning Game Drive) 
ให้ท่านสัมผสัทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตวบ์างชนิดท่ีออกหากินในตอนเชา้ตรู่ และสัตวท่ี์กลบัจาก
การล่าเหยือ่ในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตยข์ึ้นท่ามกลางธรรมชาติ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม เมืองแห่งดอกไมสี้ม่วง เน่ืองจากเต็มไป

ดว้ยตน้แจ็กการันดา (Jacaranda) ท่ีมีดอกสีม่วงสดบานสะพร่ัง ซ่ึงจะออกดอกบานสะพร่ังอวดโฉมให้ผู ้
เดินทางมาเยือนเมืองน้ีไดเ้ห็นกนัในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เมืองพรีทอเรียนบัเป็นเมืองหลวงดา้นการ



 

 

 

บริหารของแอฟริกาใต้ เป็นท่ีตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ท าเนียบประธานาธิบดี ฯลฯ ภายใน
เมืองมีการจดัวางผงัเมืองอยา่งดีและสวยงามเป็นระเบียบ  

 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน ลิ้มลองเมนู Carnivore 
 

บ่าย น าท่านผ่านชม ศาลาเทศบาลเมือง (City Hall) ท่ีมีหอนาฬิกาและมีระฆงั 32 ใบ และออร์แกนลม 6,800 
ท่อ ดา้นหนา้อาคารมีอนุสาวรียแ์อนดรีส์ พรีทอรัส และลูกชาย ผูก่้อตั้งเมืองพริทอเรีย น าท่านแวะถ่ายรูป
กับ ท าเนียบประธานาธิบดี (Union Building)  สถานท่ีท าการของรัฐบาลท่ีใหญ่โตมโหฬารราวกับ
พระราชวงั จนติดอนัดบัวา่เป็นท าเนียบประธานาธิบดีท่ีสวยท่ีสุดในโลก  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโจฮนัเน
สเบิร์ก (Johannesburg) หรือท่ีชาวแอฟริกาใตเ้รียกกนัสั้นๆว่า “โจเบิร์ก” เป็นเมืองธุรกิจมาตั้งแต่เม่ือร้อย
กว่าปีก่อน และไดรั้บฉายาว่า The Gold City ในช่วงศตวรรษท่ี 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ท าให้เกิดชุมชน 
ต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาว คือ SANDTON และเมืองคนด าคือ SOWETO ใน
ปัจจุบนัโจเบิร์กเต็มไปดว้ยผูค้นและอาคารสูงทนัสมยั ตวัเมืองโจฮนัเนสเบิร์กทุกวนัน้ีมีลกัษณะไม่ต่าง
กบัเมืองใหญ่ทัว่โลก เพราะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นและตึกสูงระฟ้า 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Southern Sun Monte casino Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

 

 
 
 
วันท่ีเจ็ด  โจฮันเนสเบิร์ก ซิตีทั้วร์ – สิงคโปร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองโจฮนัเนสเบิร์ก (Johannesburg) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแอฟริกาใต้ และ

เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเกาเทง (Gauteng) อนัเป็นเขตท่ีมัง่คัง่และเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของ
แอฟริกาใต ้เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอนัดบั 40 ของโลกและเป็นหน่ึงในสองเมืองระดบัโลกของแอฟริกาท่ี
เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก นอกจากน้ีโจฮนัเนสเบิร์กยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดท่ีตั้งอยู่บนดินแดนท่ีไม่ถูกแวดลอ้ม
ดว้ยทะเลสาบ แม่น ้ า และแหล่งน ้ าอ่ืนๆ น าท่านผ่านชมย่านฮิลโบลว ์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งขอหอโทรคมนาคมซ่ีง
สูงเด่นเห็นมาแต่ไกล ผ่านชมตึก คาร์ลตนั เซ็นเตอร์ (Carlton Center), ผ่านชมศาลสูงแห่งแอฟริกาใต ้
และ ศูนยบ์ญัชาการ Anglo American จากนั้นน าท่านผ่านชม Constitution Hill ซ่ึงอดีตเคยเป็นท่ีคุมขงั
นกัโทษในแอฟริกาใต ้น าท่านผา่นชมสะพานเนลสัน สะพานแขวนท่ีมีทศันียภาพสวยงาม  

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโจฮนัเนสเบิร์กเพื่อเชคอิน 
13.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยเท่ียวบิน SQ479  
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 
วนัท่ีแปด  สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
 

06.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

07.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี SQ 706 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.25 ชัว่โมง) 
สายการบินฯ มีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

08.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


 

 

 

 
 
 

8 วนั แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์ 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 9-16 ส.ค. / 16-23 ก.ย. / 12-19 ต.ค./ 21-28 ต.ค. 2565 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ส.ค. – ต.ค. 2565 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 17,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 92,900 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000- 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-CPT-JNB-BKK (SQ+BA) หกัค่าตัว๋ทั้ง 2 สายการบิน 23,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่า ไม่ต้องใช้วีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  2 เมษายน 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. 

  
โปรแกรมท่องเท่ียวแอฟริกาใต ้(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน SQ/ BA (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศแอฟริกาใต ้



 

 

 

▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 

 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัการจอง 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหต ุ:  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้  ยกเวน้ท่านไดท้ าการ    ตกลง หรือ 
แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  



 

 

 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
 
 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋า
จริง ทั้ งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนัก
กระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 
 

 


