
   

 
 

  

 



   

 
 

  

วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟ
ริกาใต้) 

อาทติย์ 

13.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ 
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท า
ให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงินคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ี
ทา่นได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้า
แล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่กิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้ง
ให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

16.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโจเบิร์ก โดยสายการบินเอมเิรสท์ เที่ยวบินที่ EK377 / EK767  แวะ
เปลีย่นเคร่ืองที่สนามบินดไูบ 

(16.00 - 19.55 )  
( 23.25 - 05.35+1 ) 

วันท่ีสอง โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening 
Game Drive 

จันทร์ 

05.35 น. ถึงสนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก ผา่นการตรวจคนเข้าเมือง (นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยได้รับการ
ยกเว้นการขอวีซา่ สามารถพ านกัในอฟัริกาใต้ได้ 30 วนั) 

 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองพริทอเรีย เมืองแหง่ดอกไม้สมีว่ง (Pretoria) เมืองหลวงด้าน
การบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี ้ตัง้ตามช่ือของแอนดีส์ พรีทอรีอสั (Andries Pretorius) 
วีรบรุุษของการตอ่สู้รบระหว่างพวกบวัร์ (Boer) กบัชนพืน้เมืองผิวด า พริทอเรีย จึงเป็น
เมืองหลวงของชาวบวัร์ที่พยายามตอ่สู้กบัพวกองักฤษเพื่อให้ได้อสิรภาพ นอกจากนีย้งั
เป็นท่ีตัง้ของสถานทตูนานาชาติ ธนาคาร ท าเนยีบประธานาธิบดีและที่ท าการรัฐบาล 
วฒุิสภาจะจดัประชมุขึน้ท่ีเมืองพริทอเรีย สิง่หนึง่ที่โดดเดน่และอาจถือได้วา่เป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสมีว่งสดบานสะพร่ังดัง่
เช่น ซากรุะของชาวญ่ีปุ่ น เมืองนีไ้ด้สมญานามวา่ "City of Jacarandas" ซึง่จะออกดอก
บานสะพร่ังให้ได้เห็นกนัในช่วงเดอืนตลุาคมของทกุปี น าคณะเที่ยวชม Union Building 
ท าเนียบประธานาธิบด ี และที่ท าการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกบัพระราชวงั จน
ติดอนัดบัวา่เป็นท าเนยีบประธานาธิบดีที่สวยที่สดุในโลก เข้าชมพิพิธภณัฑ์วร์ูเทรคเกอร์ 
(Voortrekker Monument & Museum) ศนูย์รวมจิตใจของชนผวิขาวเชือ้สายดัง้เดิมของ
ชาวบวัร์ อนสุาวรีย์แหง่นีส้ร้างขึน้เพื่อระลกึถึงการเดินทางอพยพของพวกบวัร์จากปลาย
แหลมของทวีป เข้าสูใ่จกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้
รบกบัชาวพืน้เมือง 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Thai 
13.30 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูเ่ขตวนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลนัเนสเบิร์ก และป่า

ซาฟารีของเอกชนเปิดให้ทา่นได้ทอ่งป่าซาฟารี น าทา่นเข้าพกัในซาฟารีลอดจ์ ที่มีสิง่
อ านวยความสะดวกสบายครบครัน ทา่มกลางบรรยากาศที่ไมเ่หมือนใคร จากนัน้น าทา่น
ออกทอ่งป่าซาฟารีในช่วงเย็น สตัว์ป่าบางชนิดของอฟัริกาออกหากินในยามเย็นไมว่า่จะ
เป็น BIG FIVE ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่นา่รักอยา่งยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมสั และนกนานา
ชนิด ทา่มกลางบรรยากาศยามอาทิตย์อสัดง 

 



   

 
 

  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารใน Lodge  Local 

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั BAKUBUNG BUSH LODGE  หรือ KWA MARITANE BUSH 
LODGE   www.bakubung.co.za 

วันท่ีสาม ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี ้- พักโรงแรม
เดอะพาเลซ 

อังคาร 

06.00 น. ทอ่งป่าซาฟารีดสูตัว์ทีว่นอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลาเนสเบิร์ก Pilanesburg Nature 
Reserve วนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพีลาเนสเบิร์ก รถที่จะพาไปชมสตัว์เป็นรถแบบเปิดโลง่
ด้านข้างเปิดโลง่รับลม จคุนได้ 20 คน รถแตล่ะคนัจะมีนายพราน หรือ Ranger ซึง่เป็น
ทัง้คนขบัรถและไกด์คอยแนะน าวิธีการชมสตัว์ให้ทราบ ป่าพลิาเนสเบิร์กแหง่นีม้ีพืน้ท่ี
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พืน้ท่ีเกิดจากภเูขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ท าให้
ผืนดินมีแร่ธาตอุดุมสมบรูณ์ มคีวามเขยีวชอุม่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์นานบัชนิด และ
แนน่อนหมายรวมถงึ ผู้ยิ่งใหญ่ทัง้ห้า (Big Five) คือ ควายป่า ช้าง สงิโต แรด และเสอื
ดาว ซึง่ถ้าได้เห็นครบก็ถือได้วา่เป็นการชมสตัว์ที่สมบรูณ์ แตค่อ่นข้างเป็นไปได้ยาก 
เพราะสตัว์ที่น่ีอยูก่นัอยา่งอิสระ ในป่าซึง่เป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและทุง่หญ้าสะวนันา 
จนถึงกึ่งทะเลทราย อฟัริกาใต้มสีตัว์ป่ากวา่ 220 ชนิด ซึง่สตัว์ป่าที่มีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระ
ตามธรรมชาต ิ

 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของลอด์จ Buffet 
11.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางเข้าสู ่“ซนัซิตี”้ Sun City หรือ The Lost City เมืองลบัแล

แหง่หบุเขาแสงตะวนั เป็นเมอืงที่ถกูเนรมิตขึน้จากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ช่ือวา่
ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทนุด้วยเงินจ านวนมหาศาลถงึ 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง
นาน 18 ปี และความพยายามอกีล้นเหลอืในการเนรมิต ผืนดินอนัวา่งเปลา่และแห้งแล้ง
ในแคว้น Bophuthatswana กลางอฟัริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแหง่ความส าราญบนัเทงิ
ทกุรูปแบบ โดยการเร่ิมสร้างโรงแรมไปเร่ือยๆ ตัง้แตโ่รงแรมเดอะซนัซิตี,้ โรงแรมเดอะคา
บานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปีค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพง
ที่สดุในบรรดาโรงแรมทัง้หลายที่ได้กลา่วมานามวา่ เดอะพาเลซ (The Palace or The 
Palace of the Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกนั และตกแตง่
ภายในสไตล์แอฟริกนั ให้สมกบัเป็นอาณาจกัรอลงัการดาวล้านดวงแหง่นี ้ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารภายในอาณาจกัรซนัซิตี ้   Local 
บา่ย อิสระให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัสิง่อ านวยความสะดวก มีสระวา่ยน า้ขนาดใหญ่ และทะเลน า้

จืดเทยีมขนาดใหญ่ยกัษ์ที่เรียกวา่ Valley of Wave มีลกัษณะเหมือนทะเลจริงๆ 
แวดล้อมด้วยขนุเขาและต้นไม้ที่จดัตกแตง่อยา่งเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กนัคือ 
สะพานแหง่กาลเวลา Bridge of time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลกัเรียงรายอยู ่สะพาน
นีเ้ช่ือมตอ่กบักองหินมหมึา ที่เช่ือวา่เป็น The Lost City ที่สญูหายไป และเพื่อเป็นการ
ตอกย า้ระลกึถึงความทรงจ าเขาเลยสร้างสะพานแหง่นีข้ึน้ ทกุๆหนึง่ชัว่โมงสะพานจะถกู
เขยา่เสมือนแผน่ดินไหว นอกเหนือจากนีย้งัมีสนามกอล์ฟระดบัมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็น
สถานท่ีแขง่ขนักอล์ฟนดัส าคญัๆ มาหลายตอ่หลายครัง้แล้ว ออกแบบโดยนกักอล์ฟช่ือดงั
ของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรง
ภาพยนตร์ ร้านค้า บาร์ คาสโินท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้เมืองนีไ้มเ่คยหลบัใหล สวน
สตัว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพนัธุ์ไม้จากทัว่โลกเอาไว้ พร้อมน า้ตก และธารน า้ไหล
รินเอื่อยๆ ที่สร้างความสดช่ือสบายอยา่งบอกๆไมถ่กู บางสถานท่ีและกิจกรรมบาง
ประเภทถกูสงวนไว้ส าหรับแขกทีม่าพกั The Palace เทา่นัน้ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในอาณาจกัรซันซิตี ้ Chinese 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  THE PALACE OF THE LOST CITY  www.suninternational.com  



   

 
 

  

วันท่ีส่ี ซันซิตี ้- โจฮันเนสเบิร์ก - อิสระช้อปป้ิง - สวนเสือ - ชิมเนือ้สัตว์ป่าที่
ภัตตาคารคาร์นิวอร์ 

พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางกลบัสูน่ครโจฮนัเนสเบิร์ก  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Chinese 
13.30 น. จากนัน้ น าท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจค้าเพชร ที่อัฟริกาใต้มีเหมืองเพชรขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 4 ของโลกอีกทัง้ยงัมีช่ือเสยีงในเร่ืองของอญัมณีล า้คา่  

16.00 น. น าคณะออกเดินทางเข้าสู่สวนเสือ The Lion Park  พาท่านนัง่รถชมชีวิตสตัว์ป่าอย่าง
ใกล้ชิด โดยแบง่เป็นโซนตา่งๆ เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวได้ศกึษาพฤติกรรมของสตัว์โลกผู้นา่รัก
อย่างใกล้ชิด อาทิ โซนเจ้าป่า ซึ่งจะรวม White Lion, Cheetah, Wild Dog และยงัมีโซน
สตัว์ตระกูลมีเขาอย่าง Springbuck, Gemsbok, Blesbok, ยีราฟ และ ม้าลาย อิสระให้
ทา่นได้เก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางกลบั 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าสไตล์อฟัริกัน ณ ภตัตาคารคาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มี

เนือ้หลากหลายชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศอันโรแมนตกิ 
Local 

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MONDIOR HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.mondior.com/emperorspa
lace  

วันท่ีห้า โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เทเบิล้ เมาเท่น - 
V&A วอเตอร์ฟร้อนท์ 

พฤหัสบดี 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ  
12.05 น. ถึงเคปทาวน์ ตัง้อยูใ่นแหลมทางใต้สดุของประเทศ เป็นเมืองทอ่งเที่ยวตา่งอากาศ และยงั

มีแหลมตา่งๆ ทีเ่ป็นท่ีรู้จกักนัดีคอืแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากลุฮาส ซึง่ตัง้อยูป่ลายใต้
สดุของทวีปแอฟริกา เป็นจดุที่มหาสมทุรแอตแลนติคและมหาสมทุรอินเดียมาบรรจบกนั
จึงท าให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝ่ังทะเลของเคปทาวน์นี ้เป็นเส้นทางที่นา่
เที่ยวที่สดุและมีววิทิวทศัน์ทีง่ดงามนา่ตื่นตาตื่นใจเป็นอยา่งยิง่ น าทา่นสู ่ West Coast 
Ostrich Farm ฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพื่อท่ีทา่นจะได้สมัผสักบัวงจรชีวิต
ของนกกระจอกเทศอยา่งใกล้ชิด รับชมและรับฟังเร่ืองราวของการเลีย้งนกกระจอกเทศ 
อนัเป็นสตัว์เศรษฐกิจที่ท ารายได้ดี ตลอดจนวงจรชีวติของสตัว์ปีกที่มีขนาดใหญ่และวิ่ง
เร็วที่สดุในโลก 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็กเนือ้นกกระจอกเทศ ณ ภตัตาคาร Local 
15.00 น. จากนัน้น าคณะขึน้สูเ่ทเบิล้ เมาเทน่ ภเูขาสงูยอดตดัตรง เหมือนกบัโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้า

หมนุรอบตวัเอง (Cable Car) ซึง่ในชว่งที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยดุวิ่งทัง้นีเ้พื่อความ
ปลอดภยัของผู้มาเยือน ขึน้มาด้านบน มีเส้นทางเดินลดัเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้
นกัทอ่งเที่ยวได้ชมววิรอบด้านได้อยา่งชดัเจน ไกลไปจนถงึตวัเมอืงเคปทาวน์ทเีดียว บน
ภเูขาโต๊ะนีม้ีสตัว์ตวัเลก็ประเภทหนึง่หน้าตานา่เอ็นดู ช่ือวา่ตวัแดสซี่ หรือ กระตา่ยหนิ 
(Dassie or Rock Rabbit) มีลกัษณะกึง่ผสมระหวา่งกระรอกกบักระตา่ย เป็นมติรกบั
ผู้คนที่ผา่นมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภเูขารายล้อมหลายตอ่หลายลกู แตท่ี่
โดดเดน่คือ ไลอ้อนเฮด (Lion Head) ภเูขาทีม่องดแูล้วใครๆ ก็ต้องพดูวา่คล้ายหวัสงิโต
ในเวลาที่พระอาทติย์ก าลงัจะลบัขอบฟ้าภเูขาลกูนีม้ีสแีดงสวยงามยิ่งนกั  
หมายเหตุ    กระเช้า Cable Car จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง 
ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของผู้มาเยือน โดยทางกลุม่ฯ จะจดัให้ขึน้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง
เคปทาวน์บนยอดเขา Signal Hill แทน 

 

 

http://www.mondior.com/emperorspalace
http://www.mondior.com/emperorspalace


   

 
 

  

17.00 น. จนได้เวลาอนัสมควรน าคณะ เดนิทางสูย่า่น Victoria & Alfred Waterfront วิคตอเรีย 
แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่ให้คณุได้สมัผสั
ความมชีีวิตชีวาของเคปทาวน์ มร้ีานค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และเป็นทา่เทียบเรือ
ขนาดเลก็อีกด้วย 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพเิศษกุ้งมังกร+เป๋าฮือ้ Chinese 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.thecommodore.co.za  
วันท่ีหก เกาะแมวน า้ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน  ศุกร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถปรับอากาศน าคณะเทีย่วชมความงดงามที่ซอ่นเร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเกา่แก่ที่มี

อายกุวา่ 300 ปี ได้ช่ือวา่เป็นเมืองที่สวยที่สดุในโลกแหง่หนึง่ ตัง้อยูป่ลายสดุทางฝ่ัง
ตะวนัตกของทวีปอฟัริกาใต้  เป็นเมืองหลวงด้านนิติบญัญตัิของอฟัริกาใต้ มีอดีตเก่าแก่
และทนัสมยัที่สดุ แถมด้วยรางวลัการเป็นเมืองที่ได้ช่ือวา่ใจกว้างที่สดุของอฟัริกาใต้อกี
ด้วย เพราะที่เมืองนีค้นตา่งสผิีวสามารถเดินเคียงบา่เคียงกนัได้ทกุสถานท่ี คณะลงเรือที่
ทา่ฮทูเบย์ (Hout Bay) เพื่อไปชมแมวน า้ที่ เกาะดยุเกอร์ (Duiker Island) เหลา่แมวน า้
ตวัอ้วนอยุนอนเบียดเสยีดอาบแดดกนัเต็มเกาะตามธรรมชาติ แล้วแวะเยี่ยมเหลา่บรรดา
นกเพนกวินอฟัริกนัท่ีเมืองไซมอน (Simon's Town) ณ เมืองแหง่นีบ้้านเรือนจะตัง้
ลดหลัน่กนัอยูต่ามเนินเขา หนัหน้าออกทะเล ซึง่เจ้าของสว่นมากเป็นคนมีฐานะทัง้นัน้ 
เมื่อมาถงึบริเวณชายหาดโบลเดอร์ เจ้าบ้านตวัน้อยนกเพนกวนิอฟัริกนั ตวัผู้มีสสีนั
มากกวา่ตวัเมยี โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชีมพ ู คล้ายแต้มสอีายแชโดว์ไว้อยา่งนัน้ 
สว่นตวัเมียจะไมม่ี ล าตวัมีสดี าขาวตดักนั แตต่วัเมียมีสนี า้ตาล และมีขนาดใหญ่กวา่ นก
เพนกวินท่ีนีใ่ช้ชิวิตอยา่งอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ แล้ว เดินทางสูแ่หลมแหง่
ความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป 

 

 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เสริฟ์ด้วยเมนูกุ้งมังกร (Crayfish) Local 
14.00 น. น าทา่นเทีย่วชมแหลมแหง่ความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยูใ่น

เขตสงวน Cape of  Good Hope Nature Reserve ปลายสดุแหลมมีประภาคารขนาด
ใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บท่ีมหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแอตแลนติกมาบรรจบกนัได้
ชดัเจน บนผิวน า้ซึง่เป็นเหตใุห้บริเวณนี ้ท้องทะเลมกัมีหมอกลงจดัอากาศแปรปรวน ทัง้นี ้
เพราะกระแสน า้อุน่และกระแสน า้เย็นมาปะทะกนั ท าให้ยากตอ่การเดินทางโดยทางเรือ
ทัง้ในสมยัโบราณและปัจจบุนั ทศันะวิสยัไมด่ีนกัท าให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกนัเอง
เสมอๆ จนก่อให้เกิดเร่ืองราวของภาพหลอน มิติอนัลีล้บัและเร่ืองเลา่ขานเก่ียวกบัฟลาย
อิง้ดตัช์แมน Flying Dutchman ซึง่เป็นช่ือเรือที่นกัเดินทางเรือชาวดตัช์ ที่พยายามจะเดิน
ทางอ้อมผา่นแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แตก็่ท าไมส่ าเร็จ ท าให้เรือสญูหายไปในทะเลทา่มกลาง
หมกหนาทบึจนทกุวนันี ้และจดุชมวิวที่สวยที่สดุคือ Cape Point  เคปพอยท์ จนได้เวลา
อนัสมควร น าคณะออกเดินทางกลบัสูเ่มืองเคปทาวน์ 

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.thecommodore.co.za  
วันท่ีเจ็ด เคปทาวน์ - สแตลเลนบอช - ไวน์เทสติง้ - คณะเดนิทางกลับกรุงเทพฯ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางตามเส้นทาง Wine Route แหลง่รวมไร่องุ่นและแหลง่ผลติไวน์ขึน้ช่ือที่ สแตลเลน  



   

 
 

  

บอช Stellenbosch หรือ City of Oak เป็นเมืองที่ขึน้ช่ือในเร่ืองการท าไวน์เก่าแก่เป็น
อนัดบัสองของแอฟริกาใต้ และที่น่ียงัมีมหาวิทยาลยัทีเ่ปิดสอนการท าไวน์โดยเฉพาะ 
(Wine Maker) น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์หมูบ้่าน (Stellenbosch Village Museum) ซึง่
ภายในบ้านจ าลองสภาพความเป็นอยูข่องคนสมยัก่อนถงึ 4 ยคุ อนัได้แก่ กระทอ่มช
เรียดอร์เฮยสโบราณ (1690-1720), บ้านเบลตเตอร์มนัเฮยส (1750-1790), บ้านกรอ
เวอร์เนอร์สไตล์จอร์เจีย (1800-1830) และ บ้านเมอเรย์สไตล์วคิตอเรียยคุกลาง (1840-
1870) อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ภายในเมือง ซึง่ยงัคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมยัเก่าไว้ได้
ในสภาพท่ีดีเยี่ยมและสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสู ่ Neethlingshof Wine 
Estate แหลง่ผลติไวน์ขึน้ช่ือที่อยูใ่จกลางสแตนแลนบอชซอ่นตวัอยูบ่นเนินเขา Bottelary 
และภเูขา Papegaaisberg  

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย น าคณะชมโรงงานผลติไวน์แดงคณุภาพ ซึง่ที่น่ีมีบริการให้ชิมไวน์กนัด้วย ส าหรับทา่นท่ี

ช่ืนชอบก็สามารถซือ้ตดิมือกลบับ้านได้ในราคายอ่มเยา จนได้เวลาอนัสมควรน าคณะ
เดินทางกลบัสูเ่มืองเคปทาวน์ 

 

16.30 น. จนได้เวลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสูส่นามบินเมืองเคปทาวน์  
20.05 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK779 / EK372 

(แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบินดไูบ) 
( 20.00 - 07.35+1 ) 
( 09.30 - 18.40 ) 

วันท่ีแปด ดูไบ - กรุงเทพฯ อาทติย์ 
19.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11  
With Bed 

Child 4-6 
No Bed SGL Supp No TKT 

ADL / CHD 
1-8 กรกฎาคม 2561 

85,900.- 78,000.- 69,000.- 13,000.- -28,000.- 
-21,000.- 22-29 กรกฎาคม 2561 

21-28 ตุลาคม 2561 
93,000.- 84,000.- 75,000.- 17,000.- -28,500.- 

-21,500.- 2-9 ธันวาคม 2561 
คา่ทวัร์รวม : 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิไว้ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทางโจเบิร์ก-เคปทาวน์ 
 คา่รถโค้ชมาตรฐาน ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

15-19 ทา่น    ใช้รถปรับอากาศขนาด 28 ที่ น่ัง 
20-24 ทา่น    ใช้รถปรับอากาศขนาด 38 ที่ น่ัง 
25 ทา่นขึน้ไป ใช้รถปรับอากาศขนาด 44 ที่ น่ัง 

 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามทีร่ะบไุว้ในโปรแกรม  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั พกัห้องละ 2 ทา่น (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่มี

ห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ) 
 คา่ยกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความ

ดแูลของทา่นเองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 



   

 
 

  

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัภยั 

– หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีประกนัสขุภาพระหวา่งการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสมัภาระใน
การเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของ
กรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

 

 คา่ทิปคนขบัรถ / Ranger (ท่านละประมาณ 260 แรนด์)  
 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน / และหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั
และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจอง
ทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่ว
จะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงิน
สว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้
ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของ



   

 
 

  

ตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเที่ยว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่
ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ
คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิเรสต์
ได้เทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

  คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 13 มนีาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

 ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผู้

พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในอัฟริกาใต้ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

การระบหุ้องพกัติดกนัขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในอฟัริกาใต้ อาจมีบางแหง่ส าหรับห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 



   

 
 

  

 

 โปรแกรมทวัร์รวมคา่เข้าชมถกูระบไุว้ในคอลมัน์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด
ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรือ 
สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯ จะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระเข้าชม
และ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะ
ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม  ค่าใช้จ่ายใบละประมาณ 5 แรนด์ / ใบ / ครัง้    

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ อนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้  

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจนใน
เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารที่ใช้ส าหรับการเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้ 
และต้องน าเอกสารถือตดิตัวในวันเดนิทางด้วย 

- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บริบรูณ์ เตรียมสตูิบตัรตวัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสลุ (แจ้งวฒันะ) 
เทา่นัน้ น าเอกสารถือติดตวั เพื่อใช้ในการเข้าประเทศอฟัริกาใต้ 

- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บริบรูณ์ กรณีเดินทางคนเดียว หรือ เดนิทางกบัพอ่ หรือแม ่ทา่นใดทา่นหนึง่ ต้องใช้จดหมายยินยอมให้
บตุรเดินทางไปตา่งประเทศฉบบัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสลุ (แจ้งวฒันะ) เทา่นัน้ น าเอกสาร
ถือติดตวั เพื่อใช้ในการเข้าประเทศอฟัริกาใต้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


