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ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
(Grand Africa 8 วนั 5 คนื ก.ค. – ต.ค. SQ) 

สัมผัสประสบการณแปลกใหม นาตืน่เตนสนุกสนานกับประเทศทีเ่ต็มไปดวยมนตเสนห 
เทีย่วเจาะลกึ แอฟรกิา เคปทาวน โจฮันเนสเบริก 8 วัน 5 คนื 

Big Five  ตะลุยรถ 4WD ชมสัตวปาซาฟาร ี  ชมววิแหลมกูดโฮป
พักมีระดับ ณ โรงแรม THE PALACE @ SUN CITY   
โดยสายการบนิระดับ 5 ดาว Singapore Airlines 

          
 

 
สดุยอดกับโปรแกรมไฮไลท   
 บินภายใน 1 ขาจาก เคปทาวนมาโจฮันเนสเบิรก 
 สองสัตวโดยรถเปดประทุนใหทานไดสัมผัสกับสัตวตางๆอยางใกลชิดที่ บังกุบุง เกม ลอดจ ใน

อุทยานแหงชาติพิลาเนสเบิรก 
 ชมความหรูหราอลังการและพักผอน ณ THE PALACE HOTEL ในเมือง SUN CITY    
 โรแมนติคสุด ๆ ลองเรือชมพระอาทิตยตกที่อาวเทเบ้ิล 
 นั่งกระเชาไฟฟาชมวิวบนเขาเทเบิ้ล 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาต ิ
 ชิมไวนรสชาติเยี่ยม ณ ไรองุน เมืองสเตลเลนบอช 
 เที่ยวชมความสวยงามของเมืองใหญ โจฮันเนสเบิรก เคปทาวน พริทอเรีย 
 เมนูพิเศษ!!! กุงมังกร และ เปาฮือ้ทะเลใต     

 

กาํหนดเดนิทาง  :  
 วันที่ 11-18 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 19-26 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค. 2562 
 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร – เคปทาวน (ประเทศแอฟริกาใต) 
18.30 น. คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเช็กอิน K ประตูทางเขาท่ี 5 อาคารผูโดยสาร 

เคานเตอร สายการบินสิงคโปร แอรไลนส (SQ) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยเที่ยวบิน SQ 981 (ใชเวลาบินประมาณ 2.25 

ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินฯ มีบริการ
อาหารคํ่าระหวางเที่ยวบินสูสิงคโปร 

 

วันที่สอง เคปทาวน – สเตลเลนบอช - ไรองุน – ลิ้มลองไวน – นั่งกระเชาสู ภูเขาเทเบ้ิล – ถายรูปไลออนเฮด 
- วิคตอเรียแอนดอัลเฟรดวอเตอรฟรอนท – ลองเรือชมพระอาทิตยตกดิน 

00.25 น. เดินทางถึงสนามบนชางงี ประเทศสิงคโปร แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.30 น. ออกเดินทางสูเมืองเคปทาวน โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลนส เที่ยวบิน SQ 478 
 (ใชเวลาบินประมาณ 14 ช่ัวโมง) 
09.25 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเคปทาวน (Cape Town) ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกาใต  
จากน้ัน นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเคปทาวน เมืองซึ่งตั้งอยูในแหลมทางใตสุดของประเทศ เปนเมืองทองเที่ยว

ตากอากาศ และยังมีแหลมตางๆ ที่เปนท่ีรูจักกันดีคือ แหลมกูดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตั้งอยู
ปลายใตสุดของทวีปแอฟริกา และยังเปนจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบ
กัน บริเวณเมืองริมฝงทะเลของเคปทาวนน้ีเปนเสนทางท่ีนาเที่ยวที่สุด และมีวิวทิวทัศนที่งดงามนา
ตื่นตาตื่นใจเปนอยางย่ิง 

จากน้ัน นําทานเดินทางเมืองสเตลเลนบอช (Stllenbosch) (ระยะทาง 50 ก.ม ใชเวลาเดินทางประมาณ    
45 นาที) เปนเมืองที่ตั้งอยูตรงกลางระหวางหุบเขา
และธรรมชาติ แตก็มีเพชรเม็ดงามดานสถาปตยกรรม 
ประวัติศาสตรและความงดงามทางธรรมชาติใหได
สัมผัส เมืองน้ีกอตั้งขึ้นในป 1679 โดยเปนเมืองที่มี
ค ว าม เ ก า แก เ ป น อั น ดั บสองของแอฟริ ก า ใ ต 
ประวัติศาสตรของเมืองนี้ถายทอดออกมาผาน Cape 
Dutch และสถาปตยกรรมแบบจอรเจียนและ
วิ คตอ เรี ยนที่ ไ ด รั บการอ นุ รักษ ไ ว เ ป นอย างด ี
นอกจากน้ี Stellenbosch เปนคําที่มีความหมายเดียวกับคําวาไวน และเปนเมืองเจาของเสนทาง
สายไวนที่เกาแกมากท่ีสุดในแอฟริกาใต ซึ่งเสนทางนี้มีโรงไวนรวมมากกวา 130 แหง 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูโรงงานผลิตไวนและไรองุนอันเลื่องช่ือของแอฟริกาใต ใหทานไดล้ิมลองชิมไวน 
(Wine Testing) จากไรแหงนี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในไร 
บาย นําทานเดินทางสูเทเบ้ิลเมาทเทน (Table Mountain) 

หรือภูเขาโตะ ใหทานไดนั่งกระเชาไฟฟาขึ้นสู เทเบ้ิล
เมาทเทน (Table Mountain) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทาง
ธรรมช  าติ หน่ึงในมรดกโลกซึ่งรับรองโดยองคการ
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ยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.2000 เปนภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโตะ (***ท้ังนี้การใหบริการของกระเชา 
ขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆเพื่อความปลอดภัยของผูมาเยือน) ขึ้นมาดานบนมีเสนทางเดินลัดเลาะ
ไปตามแนวขอบเขา เพื่อใหนักทองเที่ยวไดชมวิวรอบดานไดอยางชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคป
ทาวน 

จากน้ัน นําทานถายรูปกับ ไลออนเฮด (Lion head) ภูเขาท่ีมองดูแลวใครๆ ก็ตองพูดวาคลายหัวสิงโตใน
เวลาที่พระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟาภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามย่ิงนัก 

จากน้ัน เดินทางสู วิคตอเรียแอนดอัลเฟรด วอเตอรฟ
รอนท () เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซขนาด
ใหญ อัดแนนดวยรานคาแบรนดเนมและเอาทเลท
กวา 450 รานคา อาทิเชน ARMANI, GUCCI, 
GUESS, LOUIS VUITTON, MANGO, TAG HEUER, 
TIMBERLAND, ZARA, ETC อิสระใหทานไดเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

จากน้ัน สมควรแกเวลานําทานลองเรือชมพระอาทิตยตกดินในอาวเทเบ้ิลเบย (Table Bay) พรอมจิบ      
แชมเปญ ดื่มด่ํากับธรรมชาติแหงเมืองเคปทาวน อิสระใหทานไดเก็บภาพยามพระอาทิตยลับขอบฟา
อันเปนอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามย่ิงแหงแอฟริกาใต 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน พรอมเมนูพิเศษ กุงมังกร และ หอยเปาฮื้อ 
 จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก The Radisson Red Hotel V&A Waterfront ****หรือเทียบเทา (พักคาง

คืนที่ 1) 
 

วันที่สาม เคปเพนนินซูลา – เกาะแมวน้ํา – ชายหาดโบลเดอร ชมแพนกวิน – แหลมกูดโฮป - ฟารม
นกกระจอกเทศ  

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางชมความงามของแนวชายฝงบริเวณเคปเพนนินซูลา (Cape Peninsular) ลัดเลาะ

แนวชายหาดบนเสนทางโรแมนติก และขามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงกองโลกอยางแชปแมน
พีค (Chapman’s peak) ซึ่งทานจะไดสัมผัสทัศนียภาพอันแปลกตา 

จากน้ัน นําทานผานชมหมูบานชาวประมง ณ ฮูทเบย (Hout Bay) เพื่อนําทาน นั่งเรือเฟอรรี่ไปยัง เกาะ
แมวนํ้า (Seal Island) บริเวณอาวฮูทเบย ริมมหาสมุทรแอตแลนติก เพื่อชมแมวน้ําแอฟริกาใตหรือ
พันธุเคปเฟอรซีล ซึ่งสายพันธุนี้จะอาศัยอยูแคสองแหงบนโลก คือที่แอฟริกาใตและทางตอนใตของ
ประเทศออสเตรเลีย ตื่นตาตื่นใจกับฝูงแมวน้าํมากมายบริเวณรอบเกาะแหงนี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พรอมล้ิมลอง เมนูกุงมังกร  
บาย นําทานเดินทางสู ชายหาดโบลเดอร (Boulder 

Beach) ชมอาณาจักรของเพนกวินพันธุ 
แอฟริกัน ที่มีอยูอยางมากมายและสีสันที่เราคุน
ตา ดวยขนาดตัวสูงเกือบหน่ึงเมตร โดยตัวผูจะมี
สีสันมากกวาตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะ
มีสีชมพู คลายแตมสีอายแชโดวไวอยางน้ัน สวนตัวเมียจะไมมีลําตัวมีสีดําขาวตัดกัน แตตัวเมียมีสี
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นํ้าตาล และมีขนาดใหญกวา อิสระใหทานถายรูปและชมความนารักของเหลาเพนกวินที่เปนเจาของ
อาณาจักรแหงนี้ 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู แหลมกูดโฮป (Cape of Good Hope) อยู
ในเขตสงวนธรรมชาติ Cape of Good Hope National 
Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญจะเห็นรอย
ตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมา
บรรจบกันไดชัดเจนบนผิวน้ํา ซึ่งเปนเหตุใหบริเวณนี้ทอง
ทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ท้ังน้ีเพราะกระแส
นํ้าอุนและกระแสนํ้าเย็นมาปะทะกันทําใหยากตอการ
เดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณ อิสระใหทานเก็บภาพบรรยากาศ ณ จุดชมวิวที่สวยท่ีสุดที่  
ใหทานไดเก็บภาพปลายสุดของทวีปแอฟริกาตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานออก 

จากน้ัน เดินทางสู ฟารมนกกระจอกเทศกูดโฮป แหลงรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุอีกแหงหน่ึง
ของเมืองเคปทาวน และรวมไปถึงนกสายพันธุอ่ืนๆ ชมการเลี้ยงนกกระจอกเทศที่ทันสมัย สัมผัส
วงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอยางใกลชิด สนุกกับการปอนอาหารนกกระจอกเทศ อิสระใหทาน
ถายภาพเปนท่ีระลึกกับสัตวปกขนาดใหญที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก และอิสระใหทานไดซื้อสินคาท่ีผลิตจาก
ไขนกกระจอกเทศ และของฝากทองถิ่นอ่ืนๆอีกมากมาย  

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (Seafood)  
จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก The Radisson Red Hotel V&A Waterfront ****หรือเทียบเทา (พักคาง

คืนที่ 2) 
 

วันที่สี่ เคปทาวน – บินภายในสูเมอืงโจฮันเนสเบิรก – สวนสิงโต – ซันซิตี้ – พักเดอะพาเลซ 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
07.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินเคปทาวน เพื่อเชคอิน 
08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินเคปทาวน สูสนามบินโจฮันเนสเบิรก โดยเที่ยวบิน SA316 (ใชเวลาบิน

ประมาณ 2 ช.ม.) 
10.45 น. เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู สวนสิงโต (Lion park) สวน

สิงโตแหงน้ีถือวาเปนแหลงทองเที่ยวอันดับหน่ึงของ
ที่น่ี คนที่มาโจเบิรกทุกคนตองไมพลาดที่จะมาแวะ
ถายรูป และใกลชิดกับลูกสิงโต เสือชีตาร และชม
สัตวประเภทอื่นๆ 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ซันซิตี้ (Sun City) หรือ (The Lost City) เมืองลับแลแหงหุบเขาแสงตะวัน เปน
เมืองท่ีถูกเนรมิตข้ึนจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ช่ือวา ซอล เคิรซเนอร (Sol Keznner) ที่ลงทุน
ดวยเงินจํานวนมหาศาลถึง 28,000 ลานบาท ใชเวลากอสรางนาน 18 ป และความพยายามอีกลน
เหลือในการเนรมิตผืนดินอันวางเปลาและแหงแลงในแควนกลางอัฟริกาใต ใหกลายเปนเมืองแหง
ความสําราญและความบันเทิงทุกรูปแบบ โดยการ   เริ่มสรางโรงแรมไปเร่ือยๆ ตั้งแต โรงแรม
เดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส 
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(The Cascades) จนในป ค.ศ. 1992 เขาก็ไดสรางโรงแรมที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรม
ท้ังหลายที่ไดกลาวมานามวา เดอะพาเลซ (The Palace) ดวยสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียนผสม
แอฟริกัน และตกแตงภายในในสไตลแอฟริกัน (ขอแนะนํา : หากทานตองการเท่ียวชมอาณาจักร
แหงน้ี อยาลืมพกบัตรผาน (กุญแจหองพัก) ไปดวย เพราะบางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูก
สงวนไวสําหรับแขกที่มาพัก The Palace เทานั้น) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตา  คารในโรงแรม  
จากนั้น นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก The Palace Hotel *****  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หา ซันซิตี้ – สระวายน้ําวาเลยออฟเดอะเวฟ – สะพานแหงกาลเวลา - บังกุบงุ ลอดจ – Game Drive 
สอง Big 5 โดยการนั่งรถ 4 WD 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
จากน้ัน นําทานชมสระวายนํ้าขนาดใหญซึ่งจําลองทะเลน้ําจืด

เขามาไวในโรงแรมเดอะพาเลซ ที่รูจักกันในนาม 
Valley of Wave (หากทานตองการลงเลนนํ้าใน
ทะเลเทียม รบกวนเตรียมชุดวายน้ําไปดวย ซึ่งสระ
แหงนี้สงวนสิทธิ์ใหผูเขาพักเดอะพาเลซเทานั้น) ทะเล
นํ้าจืดแหงน้ีมี   ลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดลอม
ดวยขุนเขาและตนไมที่จัดตกแตงอยางเปนระเบียบ
สวยงาม  รวมไปถึงค ล่ืนยักษ เทียมที่คอยโถม
กระหน่าํสรางความตื่นเตนใหกับเราไดไมรูเบื่อ 

จากน้ัน นําทานชมสะพานแหงกาลเวลา Bridge of Time ซึ่ง
สองฟากฝงของสะพานจะมีรูปปนชางขนาดใหญ
เรียงราย สะพานน้ีเช่ือมตอกับกองหินมหึมา ท่ีเช่ือ
วาเปน The Lost City ท่ีสูญหายไป และเพื่อเปน
การตอกยํ้าระลึกถึงความทรงจําจึงไดสรางสะพาน
แหงนี้ข้ึน ทุกๆ หน่ึงช่ัวโมงสะพานจะถูกเขยาเสมือนแผนดินไหว 

จากน้ัน ไดเวลานําทานเดินทางสูบังกุบุง เกมลอดจ (Bangubung Game Lodge) ภายในอุทยานแหงชาติพิ
ลาเนสเบิรก (Pilanesburg National Park) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในลอดจ 
บาย นําทานสัมผัสประสบการณ   น่ัง รถขับเคล่ือนสี่ลอ 4WD 

(Game Drive) เพื่อชมชีวิตสัตวปาแอฟริกาบ๊ิกไฟว (BIG 5) 
ประกอบดวย ชางแอฟริกา, สิงโต, เสือดาว, แรดแอฟริกัน 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

และควายปา นอกจากน้ียังมสัีตวปาหายากอ่ืนๆใหทานไดตื่นตาตื่นใจตลอดระยะการชมซาฟารี อาทิ
เชน แอนทีโลป มาลาย ไฮยีนา ซึ่งจะทําใหทานไดรับความประทับใจและตื่นเตนกับประสบการณ
ครั้งน้ี (หากทานเห็นสัตวบ๊ิกไฟวไมครบท้ัง 5 ชนิด ทางทัวรตองกราบขออภัย เน่ืองจากเปนสิ่งที่
ควบคุมไมไดในทุกรณ)ี 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภายในลอดจ 
จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Bangkubung Game Lodge**** หรือเทียบเทา 
 

วันที่หก Game Drive – เมอืงพริทอเรีย  - โจฮันเนสเบิรก  
เชามืด นําทานออกชมสัตวและสัมผัสบรรยากาศของอุทยานมาบูลาในชวงเชาตรู (Early Morning Game 

Drive) ใหทานสัมผัสท้ังบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตวบางชนิดที่ออกหากินในตอนเชาตรู และสัตว
ที่กลับจากการลาเหยื่อในตอนกลางคืน พรอมชมบรรยากาศยามพระอาทิตยขึ้นทามกลางธรรมชาติ 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองพริทอเรีย (Pretoria) 

หรือที่รูจักกันในนาม เมืองแหงดอกไมสีมวง 
เ น่ื องจากเต็ ม ไปด วยตนแ จ็กกา รันดา 
(Jacaranda) ที่มีดอกสีมวงสดบานสะพร่ัง 
ซึ่งจะออกดอกบานสะพร่ังอวดโฉมใหผู
เดินทางมาเยือนเมืองนี้ไดเห็นกันในชวงเดือนตุลาคมของทุกป เมืองพรีทอเรียนับเปนเมืองหลวงดาน
การบริหารของแอฟริกาใต เปนที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทําเนียบประธานาธิบดี ฯลฯ 
ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอยางดีและสวยงามเปนระเบียบ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ลิ้มลองเมนู Carnivore 
บาย นําทานผานชม ศาลาเทศบาลเมือง (City Hall) ท่ีมีหอนาฬิกาและมีระฆัง 32 ใบ และออรแกนลม 

6,800 ทอ ดานหนาอาคารมีอนุสาวรียแอนดรีส พรีทอรัส และลูกชาย ผูกอตั้งเมืองพริทอเรีย นํา
ทานแวะถายรูปกับ ทําเนียบประธานาธิบดี (Union Building)  สถานท่ีทําการของรัฐบาลที่ใหญโต
มโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับวาเปนทําเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก 

จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสู เมืองโจฮันเนสเบิรก (Johannesburg) หรือท่ีชาวแอฟริกาใตเรียกกันสั้นๆวา 
“โจเบิรก” เปนเมืองธุรกิจมาตั้งแตเมื่อรอยกวาปกอน และไดรับฉายาวา The Gold City ในชวง
ศตวรรษที่ 20 มีการแบงแยกสีผิว ทําใหเกิดชุมชน ตางผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเปนเมืองคน
ขาว คือ SANDTON และเมืองคนดําคือ SOWETO ในปจจุบันโจเบิรกเต็มไปดวยผูคนและอาคารสูง
ทันสมัย ตัวเมืองโจฮันเนสเบิรกทุกวันน้ีมีลักษณะไมตางกับเมืองใหญท่ัวโลก เพราะพลุกพลานไป
ดวยผูคนและตึกสูงระฟา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย 
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จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Southern Sun Monte casino Hotel **** หรือเทียบเทา  
 

วันที่เจ็ด ซิตี้ทัวรรอบโจฮันเนสเบิรก – สนามบินโจฮันเนสเบิรก – สนามบินสิงคโปร 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเที่ยวชมเมืองโจฮันเนสเบิรก (Johannesburg) เปนเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ

แอฟริกาใต และเปนเมืองหลวงของจังหวัดเกาเทง (Gauteng) อันเปนเขตท่ีมั่งคั่งและเปนแหลง
เศรษฐกิจท่ีใหญสุดของแอฟริกาใต เปนเขตเมืองใหญติดอันดับ 40 ของโลกและเปนหน่ึงในสองเมือง
ระดับโลกของแอฟริกาที่เปนที่รูจักไปท่ัวโลก นอกจากนี้โจฮันเนสเบิรกยังเปนเมืองใหญที่สุดที่ตั้งอยู
บนดินแดนที่ไมถูกแวดลอมดวยทะเลสาบ แมนํ้า และแหลงนํ้าอื่นๆ ผานชมยานฮิลโบลว ซึ่งเปนที่ตั้ง
ขอหอโทรคมนาคมซี่งสูงเดนเห็นมาแตไกล ผานชมตึก คารลตัน เซ็นเตอร (Carlton Center), ผาน
ชมศาลสูงแหงแอฟริกาใต และ ศูนยบัญชาการ Anglo American จากนั้นนําทานผานชม 
Constitution Hill ซึ่งอดีตเคยเปนที่คุมขังนักโทษในแอฟริกาใต ผานชมสะพานเนลสัน สะพาน
แขวนที่มีทัศนียภาพสวยงาม  

11.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินโจฮันเนสเบิรกเพ่ือเชคอิน 
13.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโจฮันเนสเบิรก สูสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร โดยเที่ยวบิน SQ479  
 (ใชเวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) สายการบินบริการอาหารคํ่า และ อาหารเชาระหวางเที่ยวบิน 
 

วันที่แปด สิงคโปร - กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร แวะเปลี่ยนเครื่อง 
07.10 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี SQ 970 (ใชเวลาบินประมาณ 2.25 ช่ัวโมง) สายการบินฯ 

มีบริการอาหารเชาระหวางเท่ียวบิน 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 

********************************************* 
หมายเหต ุ รายการตางๆ อาจเปลีย่นแปลงได ตามความเหมาะสม 
 
วันเดนิทาง 11-18 ก.ค./ 9-16 ส.ค. / 19-26 ก.ย. / 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค. 2562 

อัตราคาบริการ  (บาท)  ก.ค. – ต.ค. 2562 
ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 89,900 
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ 16,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 86,900 
เด็กอายตํุ่ากวา 2 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน) 25,900 
ช้ันธรุกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริม่ตนท่ีทานละ  
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อท่ีน่ัง confirm เทานั้น) 

90,000- 120,000 

ไมเอาตั๋วเครือ่งบิน BKK-CPT-JNB-BKK (SQ+SA) หักคาตั๋วท้ัง 2 สายการบิน 26,000 
คาธรรมเนียมและคาดําเนินการวีซา ไมตองใชวซีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 29 เมษายน 2562) ** 
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ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
 ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต ไมมีหองพักแบบ 3 เตียงใหบริการ กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน 

เปดหองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลีย่นวันเดินทางได 
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก.  
 กระเปาถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก.   

 

โปรแกรมทองเท่ียวแอฟริกาใต (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบิน SQ/ SA (กระเปาเดินทาง น.น. ไมเกิน 23 ก.ก./ทาน) 
 คาภาษสีนามบิน, ภาษนํ้ีามัน, คาประกันภัยทางอากาศ 
 คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 
 คาภาษีในประเทศแอฟริกาใต 
 คาท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ 
 เจาหนาท่ี (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปตางๆ 
 

อัตราน้ีไมรวมถึง 
 คาทิปพนักงานยกกระเปาในโรงแรม ทานตองดูแลกระเปาดวยตัวทานเอง เพื่อปองกันการสูญหาย 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุใน

รายการ 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 40,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังมกีารยืนยันกรุปเดินทางแนนอน 
  งวดที่ 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 
 

ช่ือบัญช ี บริษัท เอฟวนีวิ อนิเตอร แทรเวลิ กรุป จํากัด 
     ธนาคารธนชาต    สาขา อโศกทาวเวอร      เลขที ่ 240-3-020067 บญัชกีระแสรายวนั 

  ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลิค เฮาส เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย 
     ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ  เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย 
     ธนาคารไทยพาณิชย  สาขา อโศกทาวเวอร   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย 
กรณีชําระดวยบัตรเครดติ มคีาธรรมเนยีมรดูบัตร 3 % จากยอดที่ทําการรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมมนีโยบายใหทานชําระเงนิผานการโอนเงนิเขาบัญชธีนาคารสวนบุคคล 
ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภัยในการชําระเงนิของทานเปนสาํคัญ 

หมายเหต ุ ทานที่ตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะนั้น
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 
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กรณียกเลกิ 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)  (เมษายน-ธันวาคม ปใหม 60 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท + คาวีซา (ถามี)      (เมษายน-ธันวาคม ปใหม 44-59 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถาม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปใหม 20-43 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หักคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร   (เมษายน-ธันวาคม ปใหม 4-19วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 
ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  
หมายเหต ุ:  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้จะคํานึงและ
รักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากท่ีสุด 

 เนื่องจากการทองเท่ียวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงิน
คืน ในกรณีท่ีทานปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใชบริการท่ีทางทัวรจัดให  ยกเวนทานไดทําการ    ตกลง หรือ แจงให
ทราบ กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
มาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบ หาก
ทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เลมสเีลือดหมู 

กรณีเดนิทางโดยลูกคาจดัการตัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวร

ดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิด
ความลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ตั๋วเครือ่งบนิ 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเทานั้น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยนัจากพนกังาน แลวทัวรนั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆท่ีเกี่ยวของกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 
โรงแรมและหอง 
 หองพกัในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกาํหนดของหองพกัและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทํา
ใหทานไมไดหองพักติดกันตามท่ีตองการ หรอื อาจไมสามารถจัดหองท่ีพกัแบบ 3 เตียงได 
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 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเลก็ถือตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนดิ ใสในกระเปาใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เปนตน กรณุาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุท่ีเปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้าํหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ิน ในบรรจภัุณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพรอมที่จะสาํแดงตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( 
ICAO ) 

 หากทานซ้ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได 
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคาพนกังานยกสมัภาระ 
 สําหรับน้าํหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรมั (สําหรับผูโดยสาร

ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของ
สายการบินท่ีทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้าํหนักกระเปาเดินทางเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เคร่ืองได ตองมีน้าํหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้าํหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐาน
ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกบัขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํหนกั
สวนท่ีเกิน 

 กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยคากระเปาในกรณเีกดิการสญูหาย 
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซ่ึงจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ท้ังนี้
จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธรุกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเท่ียว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางท่ีบริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย ดังนั้นทานจึงไมควรโหลด
ของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตาม
รายระเอียดขางตนเทานั้น 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้น
ทานตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทัวร์กบั  บริษัท เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากัด 

รายการทัวร       วันเดินทาง       
ช่ือผูติดตอ     โทร    แฟกซ       
ที่อยูเพื่อติดตอรับเอกสาร            
              
               
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใหญ    ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด    หอง (หองพักคู  หองพักเดี่ยว       หองพัก 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
       อาหาร    ไมทานเนื้อวัว                     ไมทานเนื้อหมู                ไมทานสัตวปก         ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ              
                      _____ 

ยนืยนัราคา      ผูใหญ    เด็ก   คาตั๋วเพิ่ม / ลด     
ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว   ลงชื่อ       ผูจอง 
                              (     ) 
                        วันที่       
 

 
 เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 


