
 

 

 

 

 

 

 

เชญิรว่มเปิดประสบการณ อ์นัย ิง่ใหญ  ่
พรอ้มสมัผสัมนตเ์สนห่แ์ละความงดงามของธรรมชาตทิ ีซ่อ่นเรน้  

. 
 

 

... แอฟริกาใต.้. เทีย่วสบาย(บนิภายใน)..เทีย่วไดท้ั้งปี..ไม่ตอ้งมีวีซ่า.. 

... ร่วมคน้หา Big Five ผูย้ิง่ใหญ่แห่งซาฟารี ณ อุทยานมาบูล่า 

... พกัซนัซิต้ีอาณาจกัรแห่งความสุขอนัข้ึนช่ือ ทีต่ั้ง THE PALACE HOTEL โรงแรมหรูในตํานาน 

... Table Mountain   หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก World’s 7 Wonders 

พเิศษ...ลิ้ มรสอาหาร ข้ึนชือ่ พเิศษ...ลิ้ มรสอาหาร ข้ึนชือ่ ““หอยหอยเป๋าฮ้ือ เป๋าฮ้ือ //กุง้มงักรกุง้มงักร””, อาหารไทยในต่างแดน, อาหารไทยในต่างแดน  

บาร์บีคิวเน้ือสัตวห์ลากชนิด บาร์บีคิวเน้ือสัตวห์ลากชนิด ““CCAARRNNIIVVOORREE”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง  19 – 26 กนัยายน 2561 
3 – 10 ตุลาคม 2561  
7 – 14 พฤศจกิายน 2561 

วนัแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5  แถว K 

  เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ (SQ) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและบริการเอกสารการเดินทาง 

21.00 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเทีย่วบินที ่SQ 981 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)   สิงคโปร์ –เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ –TABLE MOUNTAIN  

    ช้อปป้ิง V&A WATERFRONTเมนูพเิศษ..ลอ็ปสเตอร์ และหอยเป๋าฮ้ือ 

00.25 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เคปทาวน์  โดยเทีย่วบินที ่SQ 478 

06.25 น.  นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสมัภาระ นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง

เคปทาวน์  (Capetown)เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 300 ปี ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่ง

หน่ึง ตั้งอยูป่ลายสุดของอฟัริกาใต ้ ถูกโอบลอ้มดว้ยมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทร

แอตแลนติก ดา้นหนา้หนัหนา้เขา้หา

มหาสมุทรใหญ่ทั้งสอง ส่วนดา้นหลงัมี

เทือกเขาสูงเป็นกาํแพง  

  นาํท่านชมฟาร์มนกกระจอกเทศ  (WEST 

COAST OSTRICH FARM)แหล่ง

ท่องเท่ียวในบรรยากาศแบบทวีปแอฟริกา 

ชมวงจรชีวิตการเพาะเล้ียง การอนุรักษส์ตัว์

ปีกใหญ่ท่ีสุด นบัวา่เป็นสตัวเ์ศรษฐกิจท่ีทาํรายไดใ้หก้บัคนทอ้งถ่ินมาเป็นเวลาชา้นาน 

สนุกสนานกบัการข่ีบนหลงันกกระจอกเทศ ท่ีนบัวา่เป็นสตัวท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ในบรรยากาศ

กลางทอ้งทุ่งแอฟริกา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัให้ท่านทดลองชิมเน้ือนกกระจอกเทศ ในแบบชาวแอฟริกนัแท้ๆ 
บ่าย  นาํท่านเดินทางข้ึนสู่ TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก ภูเขา

สูงยอดตดัตรงเหมือนกบัโตะ๊ ดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตวัเอง(CABLE CAR) นาํท่านสู่จุดชม



 

 

 

 

 

 

 

วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองเคปทาวน์ มีความสูงถึง 1,087 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล ซ่ึงบนน้ี

ท่านสามารถมหาสมุทรแอตแลนติคไดไ้กลสุดสายตา  

  **ในช่วงท่ีมลีมแรงหรือมฝีนตกจะหยดุว่ิง เพ่ือความปลอดภัยของผู้มาเยือน**  

  นาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเคปทาวน์  ผา่นชมสถานท่ีสาํคญัต่างๆของเมือง เช่น The Houses of 

Parliament, The cape town city hall, Green Market square, ยา่นมาเลยท่ี์มีตึกถวสีสนัสดใส 

พร้อมแวะถ่ายรูปริมทะเลท่ีมีฉากหลงัเป็นแนวภูเขาทอดตวัยาวสวยงามดัง่ภาะเขียน นาํท่านชม

ภายนอกปราสาทกู๊ดโฮป ซ่ึงเป็นป้อมปราการของเมืองเคปทาวน์ และถือวา่เป็นส่ิงก่อสร้างสมยั

แรกๆของอาณานิคม 

  นําท่านเช็คอนิ เข้าโรงแรมทีพ่กั  HOTEL THE COMMODORE  4*   

  จากนั้นอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ีวคิตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์(V&A Waterfront)

เอน็เตอร์เทนเมนทค์อมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่พร้อมดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ หลุยส์ วิคตอง

, กซุช่ี, พราดา้  ฯลฯ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัาคารจีน  เมนูพเิศษ ลอ็ปสเตอร์ และหอยเป๋าฮ้ือ 

  นําท่านเข้าทีพ่กั  HOTEL THE COMMODORE  4*   หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3)   เคปทาวน์ – CAPE PENNINSULA- ล่องเรือชมแมวนํา้ – ชมเพนกวนิ   

ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทยี–เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป– น่ังรถรางสู่.. 

CAPE POINTเมนูพเิศษ..กุ้งมังกร 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที ่ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านชมความงามของชายฝ่ังบริเวณ CAPE PENNINSULAลดัเลาะสู่ชายหาดท่ีสวยสะดุดตา 

ขา้มยอดเขาอนัสวยงามท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะไดช้มภูมิประเทศท่ี



 

 

 

 

 

 

 

แปลกตาอนัน่าประทบัใจ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นสถานทีตั้งของท่ีพกัตากอากาศอนัหรูหรานาํท่าน

เดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพ่ือล่องเรือไปชมแมวนํา้จาํนวนมาก ท่ีพากนัมานอน

อาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตยอ์ยา่งมีความสุขกนัตามธรรมชาติอยูบ่ริเวณเกาะดุยเกอร์ 

(Duiker Island) ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอนัน่ามหศัจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอีกชนิดท่ีหา

ดูไม่ไดใ้นบา้นเรา  จากนั้นนาํท่านชมอีกสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถ่ินท่ีน่ารักน่าเอน็ดูไม่แพก้นันัน่คือ 

เหล่านกเพนกวนิ ท่ีมีถ่ินอาศยัตามธรรมชาติอยูบ่ริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ท่ีมี

บา้นเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีท่ีตั้งลดหลัน่กนัอยูบ่นเชิงเขา หนัหนา้ออกสู่ทอ้งทะเลสีคราม 

เหล่าบรรดานกเพนกวนิสญัชาติแอฟริกนัตวันอ้ยพากนัเดินตว้มเต้ียมอยา่งมีความสุขกนัอยูบ่น

หาดโบลเดอร์อนัสงบเงียบน้ี ใหท่้านไดถ่้ายรูปและชมอิริยาบถน่ารักน้ีอยา่งสนุกสนาน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษเมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว 
จากนั้นนาํท่านสู่..ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทยี

(Groot Constantia) แหล่งผลิตไวน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในแอฟริกาใต ้ สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบดชัต ์

และยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือน สมยัเก่าไวไ้ดใ้น

สภาพท่ีดีเยีย่ม ชิมไวน์รสชาติดี ก่อนเลือกซ้ือเป็น

ของฝากหรือของท่ีระลึก 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาตแิหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE 

RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคาร

ขนาดใหญ่ ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นรอยตะเขบ็ระหวา่ง

มหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแอตแลนติคท่ีมา

บรรจบกนัไดอ้ยา่งชดัเจนบนผวินํ้าท่ีแตกต่าง 

จากนั้นนําท่านขึน้รถรางเพ่ือไปชมทวิทศัน์อนั

สวยงามทีC่APE POINTจุดเช่ือมต่อระหวา่ง

มหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแอตแลนติกตาม

ความเช่ือของนกัเดินทางเรือในอดีต ท่านจะไดช้มแหลมแห่งความหวงั CAPE OF GOOD 

HOPE ท่ีเป็นท่ีเล่ืองลือทางประวติัศาสตร์อนัยาวนานแห่งการคน้พบเสน้ทางการคา้จากโลก

ตะวนัตกสู่โลกตะวนัออก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

  นําท่านเข้าทีพ่กั  HOTEL THE COMMODORE  4*   หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  (4)   เคปทาวน์ –เหิรฟ้าสู่..เมืองโจฮันเนสเบิร์ก –หมู่บ้านเลเซดี –สวนเสือ Sandton 

เมนูพเิศษ..Carnivore 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที ่ห้องอาหารของโรงแรม ไดเ้วาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

……. น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินเทีย่วบินที ่…….. 

……. น.  เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg) นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและ

ตรวจรับสมัภาระ   นาํท่านสู่หมู่บ้านวฒันธรรมเลเซด ี(Lesedi Cultural Village / 84กม.) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัภายในหมู่บ้านเลเซดพีร้อมชมโชว์ชาวพืน้เมือง 

  นาํท่านชมหมู่บ้านวฒันธรรมเลเซดี ชมประวติัความเป็นมา และความเป็นอยูท่ี่แตกต่างของชน

เผา่พื้นเมืองต่างๆของแอฟริกาใต ้ท่ีมีการจดัแสดงบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ศิลปะ การแสดงต่างๆของ

ชนเผา่ อาทิ Zulu, Xhosa,  Pedi, Basotho เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจพร้อง

เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆมากมาย นาํท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park) เปล่ียนเป็น

บรรยากาศการท่องเท่ียวเป็นแบบซาฟารี อนัโดดเด่น

ของแอฟริกา ชมสัตวป่์า เช่น เสือขาว มา้ลาย และสัตว์

แปลกๆอ่ืนอีกมากมายรอให้ท่านไดไ้ปสัมผสักนัอย่าง

ใกลชิ้ดและเก็บภาพประทบัใจกนัไดเ้ต็มท่ี  ซ่ึงสัตว์

เหล่านั้นอยู่อาศยักนัในป่าตามแบบระบบนิเวศน์อนั

แตกต่างกนั ของแต่ละชนิดสัตวน์ั้นๆ ในแต่ละโซน

พื้นท่ีอนัต่างกนัออกไปเป็นการชมสัตวต์ามสภาพวิถีชีวิตจริงอนัน่ามหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ

ลว้นๆ อนัหาชมไดย้ากยิ่งทีเดียว 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

(Johannesburg)   เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกาใตแ้หล่ง

เศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของแอฟริกาใต ้ เป็นเขตเมืองใหญ่ติด

อนั 40 ของโลก และเป็นหน่ึงในสองเมืองระดบัโลกของ

แอฟริกาท่ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 

นาํท่านสู่เขตเมือง Sandton ยา่นการคา้ใหม่ท่ีเกิดจากการขยายเมืองโจฮนัเนสเบิร์กในปี 1969  

ปัจจุบนัเป็นยา่นการคา้ การเงิน ศูนยก์ลางการเศรษฐกิจ ความบนัเทิง อาหารหลากรสทางตอน

เหนือของนครโจฮนัเนสเบิร์ก และเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของนครแห่งน้ี 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่(อาหารพืน้เมือง) ทีภ่ตัตาคารCarnivore ภตัตาคารเล่ืองช่ือเป็นท่ีรู้จกัของ

นกัชิมจากนานาชาติ เสิร์ฟดว้ยเมนูบาบีคิวเน้ือสตัวห์ลากหลายชนิด เช่น ยรีาฟ มา้ลาย คูดู อิมพา

ล่า  จระเข ้ฯลฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  นําท่านเข้าทีพ่กั  HOTEL HOLIDAY INN SANDTON 4*  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่าของการเดินทาง  (5)   พริทอเรีย–บากาบุง– กจิกรรมส่องสัตว์ 

    พเิศษ..รับประทานอาหารคํา่พร้อมชมโชว์พืน้เมือง 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที ่ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) เมืองแห่ง

ดอกไมสี้ม่วง “City of Jacarandas” ซ่ึงมีมากถึง50,000 

ตน้ จะออกดอกบานสะพร่ังอวดโฉมทัว่ทั้งเมืองในช่วง

เดือนตุลาคมของทุกปี ท่ีมาของช่ือเมืองไดม้าจากช่ือของ 

อนัเดรียส พริทวัเรียส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของ 

ของชาวบวัร์ท่ีพิชิตซูลู ลงไดใ้นปี 1838 ในสงครามแม่นํ้า

เลือด นาํชม อนุสาวรีย์ Paul Kruger ท่ีจัตุรัสเชิร์ช 

(Church Square) ลอ้มรอบดว้ยรัฐสภาของสาธารณรัฐใน

อดีต Palace of Justice ธนาคารกลางแห่งแรกของ

แอฟริกาใต้ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของสถานทูตนานาชาติ 

ชมอาคารรัฐสภา      อาคารหินทรายสีแดงโอ่อ่าสง่างาม 

สร้างเสร็จในปี1913 เป็นท่ีประกอบพิธีเขา้รับตาํแหน่งของประธานาธิบดี เนลสนั แมนเดลา  

เชิญท่านชมเมืองพริทอเรียแบบพาโนรามา ณ จุดชมววิ พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารไทย 

  นาํท่านเขา้พกั ณ บากบุุงลอร์ด นาํท่านนัง่รถชมวิถีชีวิตบรรดา

สตัวป่์าท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอุทยาน ถา้โชคดีท่านอาจไดพ้บบ๊ิกไฟว ์

ซ่ึงไดแ้ก่ สิงโต เสือดาว ชา้ง แรด และควายป่า 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภตัตาคารภายใน  



 

 

 

 

 

 

 

  นําท่านเข้าทีพ่กั BAKABUNG BUSH  LODGE   4* หรือเทยีบเท่า 

***ทางซาฟารีไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 12ปี เข้าร่วมกจิกรรมการส่องสัตว์  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าจ่ายในทุกกรณ*ี** 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6)   บากาบุง- GAME DRIVE ยามเช้า –ซันซิตี ้

เชา้              นาํท่านนัง่รถชมสตัวก่์อนอาทิตยข้ึ์น ท่ี พลิาเนสเบิร์ก (The Pilannesberg National Park) ชม

วิถีชีวิตบรรดาสตัวป่์าท่ีหลากหลายบา้งกลบัสู่รังท่ีพกัหลงัออกหาเหยือ่ตอนกลางคืน บา้งเพิ่งต่ืน

ออกหากินยามรุ่งอรุณนาํท่านส่องสตัว ์( Game Drive) โดยนัง่รถจ๊ีปเปิดหลงัคาเพื่อชมชีวิต 

  สตัวป่์า อาทิ แอนเทโลป เสือ สิงโต มา้ลาย ชา้ง ยร๊ีาฟ 

และตามหา Big Five ผูย้ิง่ใหญ่ทั้งหา้ของแอฟริกาใต ้

คือ ชา้ง ควายป่า สิงโต แรด และเสือดาว ไดเ้วลาอนั

สมควรนาํท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารเช้าของโรงแรม  

  จากน้ันนําท่านสู่เมืองซันซิตี้ (Sun City) เมืองท่ีถูกสร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ช

เนอร์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผูม้ ัง่คัง่ ใชง้บประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้าง

อย่างปราณีตและสร้างสรรคก์ว่า 18 ปี จากดินแดนอนัไร้ค่าในอดีตแห่งแควน้ 

Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต ้ เป็นอาณาจกัรอนักวา้งใหญ่และ

พร้อมสรรพไปดว้ยสถานท่ีพกัผ่อนตากอากาศอนัสวยหรูและยิ่งใหญ่อลงัการรวมตวักนั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นนาํท่านเช็คอินเขา้โรงแรมสุดหรู“เดอะ พาเลซ” ตกแต่งดว้ยวสัดุชั้นเยีย่มจากทัว่โลก 

ทะเลเทีนม สนามกอลฟ์ 18 หลุม  สวนสตัว ์คาสิโน 

ตลอดจนสถานบนัเทิงเริงรมย ์ สวนป่าอนักวา้งใหญ่ 

และอ่ืนๆอีกมากมาย อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีจดั

ประกวดนางงามโลก หรือมิสเวิลด์  จากนั้นอิสระให้

ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัาศยั  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั 

Afternoon hign tea ล้ิมรสชาและกาแฟแบบแอฟริกนั

ท่ีปรุงสูตรพิเศษหอมกรุ่น ทานกบัขนมเคก้ คุกก้ี และ

แซนวิสระดบัพรีเม่ียม และใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั

ส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย อาทิ เช่น 

- สระวา่ยนํ้าขนาดใหญ่ หรือาทะเลนํ้าจืดท่ีเรียกวา่ 



 

 

 

 

 

 

 

“Valley of Wave” จาํลองลกัษณะเหมือนทะเลจริงๆแวดอ้มดว้ยขนุเขาและตน้ไม ้ ในทุกๆ             

5นาที จะมีคล่ืนเทียมโหมกระหนํ่า เพื่อท่ีท่าน

จะไม่พลาดไฮไลทส์าํค ั  หรือท่านจะเดินขา้ม

สะพานแห่งกาลเวลา (Bridge of time) สอง

ขา้งสะพานมีชา้งแกะสลกัตวัมหึมารอตอ้นรับ

ท่านอยูบ่นสะพานแห่งน้ีเช่ือมต่อกบักองหิน

มหึมาท่ีเรียกวา่ The lost City ท่ีเช่ือวา่สูญ

หายไปจากแผน่ดินไหว  ในทุกๆ 1 ชัว่โมงสะพานแห่งน้ีจะเขยา่เสมือนเกิดแผน่ดินไหว

จริงๆ 

- THE MAZE OF THE LOST CITY ท่ีเปิดทาํหารเม่ือเดือน กนัยายน 2012  มีขนาดกวา้งกวา่ 

1 เอเคอร์ เดินทางขา้มสะพานแขวนยาว 100 เมตร เพื่อเขา้สู่เขาวงกตใหท่้านไดไ้ขปริศนาสู่

ดา้นบนของเขาวงกท่ีท่านจะไดช่ื้นชมภาพอนัสวยงามของ Sun City Resort  

- โรงภาพยนตร์  ร้านคา้  ดิสโกเ้ธค คาสิโน 2 แห่ง (The Jungle Casino, Sun City hotel 

Casino) ท่ีเปิดตอ้นรับท่านตลอด 24 ชัว่โมง 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองทีโ่รงแรม 

  นําท่านเข้าทีพ่กั  HOTEL THE PALACE OF THE SUN CITY  

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (7)   ซันซิตี ้- โจฮันเนสเบิร์ก –สิงคโปร์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที ่ห้องอาหารของโรงแรม 

   หลงัอาหารเชา้นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์เท่ียวบิน SQ479 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8) สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

06.10 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 



 

 

 

 

 

 

 

07.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์เทีย่วบินทีS่Q 970 

08.35 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพ  

 

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

อตัราคา่บรกิาร 
 
กาํหนดการเดนิทาง  19-26 กนัยายน 2561 

    3-10 ตลุาคม 2561 

    7-14 พฤศจกิายน 2561 

คณะผูเ้ดนิทาง ราคารวมต ัว๋ 
ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 2-3 ทา่น/หอ้ง 89,900  บาท 
เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่ 89,900  บาท 
เด็กอายมุากกวา่ 2-6 ปี พักกบั 2ผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีง) 79,800  บาท 

*** การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจํานวนผูโ้ดยสารตํา่กวา่ 
20ผูใ้หญ ่บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา  
        : เนื่องจากเป็นการวางซรียีท์ัง้ปี รายการและราคาอาจจะปรับเปลีย่นกร๊าเชครายละเอยีดทกุกรุ๊ป กอ่น
ตัดสนิจทําการจงิหรอืวางมดัจํา 
*** โรงแรม ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีง*** 
*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคานีไ้ปแลว้ 
*** ในแอฟรกิาใต ้ไมอ่นุญาตใหผู้ใ้หญเ่ขา้พัก ในหอ้งพักแบบ 3 เตยีง 
*** คนไทยไมต่อ้งทําวซีา่  
 
อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  
 คา่โรงแรมทีพั่ก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  

ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตหุรอืเสยีชวีติดว้ยอบุตัเิหตเุทา่นัน้ คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 

บาท (แบบกรุ๊ปทัวร)์ เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมท์ีท่างบรษัิทฯ จัดทํา  
 คา่น้ํามันจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วนัที ่9มถินุายน 2560และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี ้



 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว, 

คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการทําหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม 
 ไมม่แีจกกระเป๋า 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร,์ และคนขบัรถ (ประมาณ 52 USD)*** 

 
 

การชําระเงนิและการยกเลกิ บรษัิทฯ ขอรับเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท หากทา่นยนิดมีัดจําการเดนิทาง
แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทธใินการคนืมัดจําทัง้หมด (เนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาล ทางสายการบนิและโรงแรม คดิ
คา่บรกิาร 100%) สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 20 วนั หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 25 ทา่น  
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4.บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การเมอืง, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การจราจรตดิขดั  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากวา่มกีารนําสิง่ของผดิกฎหมาย หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทาง
เสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ หรอืโดนปฎเิสธการเขา้เมอืงทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
6. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย หรอืเหตกุารณ์ทีเ่หนอืการณ์ควบคมุ 
7. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
8. เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีด เพิม่เตมิ เร ือ่งการเขา้-ออก ประเทศแอฟรกิาใต ้
เพือ่เป็นการป้องกนัการลกัลอบคา้เด็ก แอฟรกิาใตไ้ดก้าํหนดกฎระเบยีบในการเดนิทางเขา้-ออก

จาก อฟต. ของผูเ้ยาวซ์ึง่อายตุํา่กวา่ 18 ปี (ทกุสญัชาต)ิ วา่ จะตอ้งแสดงหลกัฐานการเกดิและ

หนงัสอืยนิยอมจากบดิามารดาใหบ้คุคลอายตุํา่กวา่ 18 ปีเดนิทาง ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. กรณีทีผู่เ้ยาวเ์ดนิทางพรอ้มบดิาและมารดา ตอ้งแปลสตูบิตัร เป็นภาษาองักฤษทีผ่า่นการรับรองจาก

กรมการกงสลุ 

2. กรณีทีผู่เ้ยาวเ์ดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรอื บคุคลอืน่ทีม่ใิชบ่ดิามารดา 

2.1 สตูบิตัรฉบบัแปลภาษาองักฤษทีผ่า่นการรับรองจากกรมการกงสลุ  

2.2 หนังสอืยนิยอมจาก บดิา และ/หรอืมารดา ทีไ่มไ่ดร้ว่มเดนิทาง หรอืของผูป้กครองโดย 

ชอบธรรมในกรณีบดิาและมารดาเสยีชวีติ (ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์หนังสอืยนิยอม 

http://www.dha.gov.za/files/ParentalConsentAffidavit.pdf) 

2.3 สําเนาหนังสอืเดนิทางของบดิา และ/หรอืมารดาทีไ่มไ่ดร้ว่มเดนิทาง หรอืของผูป้กครอง 

โดยชอบธรรมกรณีบดิาและมารดาเสยีชวีติ พรอ้มรายละเอยีดขอ้มลูการตดิตอ่ของบดิา และ/หรอื

มารดา หรอืของผูป้กครองโดยชอบธรรม 

3. กรณีทีผู่เ้ยาวเ์ดนิทางโดยลําพัง  เอกสารเชน่เดยีวกบัขอ้ 2.1 – 2.3 และจดหมายรับรองจากบคุคลซึง่เชญิ

ใหเ้ขา้มาพํานักดว้ยใน อฟต. ซึง่ตอ้งระบทุีอ่ยู ่ขอ้มลูการตดิตอ่ พรอ้มแนบสําเนาหนังสอืเดนิทาง/ เอกสาร

ประจําตัว / เอกสารการไดรั้บอนุญาตมถีิน่พํานักในแอฟรกิาใต ้

คําแนะนําในการกรอกแบบฟอรม์หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทาง 

(ก) หากบดิา และ/หรอืมารดา ทีไ่มไ่ดร้ว่มเดนิทาง หรอืของผูป้กครองโดยชอบธรรมกรณีบดิาและ

มารดาเสยีชวีติ พํานักอยูใ่น ปทท. : ใหนํ้าแบบฟอรม์ดังกลา่วไปรับรองลายมอืชือ่ผูล้งนามโดยกรมการกงสลุ 

และผา่นการรับรองโดย สถานเอกอคัรราชทตูแอฟรกิาใตป้ระจําประเทศไทย 

(ข) หากบดิา และ/หรอืมารดา ทีไ่มไ่ดร้ว่มเดนิทาง หรอืของผูป้กครองโดยชอบธรรมกรณีบดิาและ

มารดาเสยีชวีติ พํานักอยูใ่น อฟต. : ใหนํ้าแบบฟอรม์ดังกลา่วไปลงนามตอ่หนา้เจา้หนา้ทีตํ่ารวจทอ้งถิน่ และ

ผา่นการรับรองลายมอืชือ่ผูล้งนามโดยสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุพรทิอเรยี 

 
ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงแอฟรกิาใตม้อํีานาจในการขอเรยีกดเูอกสารในพธิกีารผา่นเขา้/ ออกเมอืง 

และอาจปฏเิสธการเขา้เมอืง หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถแสดงเอกสารได ้

 



 

 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สาํคัญมาก 

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่) 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ....................................................................... 

2.เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

3.ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน(TWN) ............หอ้ง /(DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง(ไม่มีเตียง) 

 3.5หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 3.6หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 

 

4. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

อื่นๆ............................................................ 
 

5. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคยประเทศ............................................ 
 

6.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) ...................................... 
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