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วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิรก์ (อัฟ
ริกาใต้) 

อาทติย ์

18.25 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ T สายการบินเอมิเรสท ์ แอรไ์ลน ์
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดจ้ดัเตรยีมการเดินทางของคณะทวัร ์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดยซือ้ตั๋ว
เครือ่งบิน, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พกั, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุป๊ทวัร ์ ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณอ์นัสดุวิสยัอาทิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครือ่งไมท่นั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเป็นผลท า
ใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรอื ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 
หวัหนา้ทวัร ์มีสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงินคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ท่ี
ทา่นไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ ไดม้ีการตกลงช าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้
แลว้ และหากมีคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้
ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบรษัิทฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

21.25 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโจเบิรก์ โดยสายการบินเอมเิรสท ์เที่ยวบินที่ EK373 / EK761  แวะ
เปลีย่นเครือ่งที่สนามบินดไูบ 

(21.25 - 00.50 )  
( 04.05 - 10.15+1 ) 

วันทีส่อง โจฮันเนสเบิรก์ - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ ์- Evening 
Game Drive 

จันทร ์

10.15 น. ถึงสนามบินโจฮนัเนสเบิรก์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง (นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการ
ยกเวน้การขอวีซา่ สามารถพ านกัในอฟัรกิาใตไ้ด ้30 วนั) 

 

11.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองพรทิอเรยี เมืองแหง่ดอกไมส้มีว่ง (Pretoria) เมืองหลวงดา้น
การบรหิารของแอฟรกิาใตเ้มืองนี ้ตัง้ตามช่ือของแอนดีส ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) 
วีรบรุุษของการตอ่สูร้บระหวา่งพวกบวัร ์ (Boer) กบัชนพืน้เมืองผิวด า พรทิอเรยี จึงเป็น
เมืองหลวงของชาวบวัรท์ี่พยายามตอ่สูก้บัพวกองักฤษเพื่อใหไ้ดอ้สิรภาพ นอกจากนีย้งั
เป็นท่ีตัง้ของสถานทตูนานาชาติ ธนาคาร ท าเนยีบประธานาธิบดีและที่ท าการรฐับาล 
วฒุิสภาจะจดัประชมุขึน้ท่ีเมืองพรทิอเรยี สิง่หนึง่ที่โดดเดน่และอาจถือไดว้า่เป็น
เอกลกัษณข์องเมืองคือ ตน้แจ๊กการนัดา (Jacaranda) ที่มีดอกสมีว่งสดบานสะพรั่งดั่ง
เช่น ซากรุะของชาวญ่ีปุ่ น เมืองนีไ้ดส้มญานามวา่ "City of Jacarandas" ซึง่จะออกดอก
บานสะพรั่งใหไ้ดเ้ห็นกนัในช่วงเดอืนตลุาคมของทกุปี น าคณะเที่ยวชม Union Building 
ท าเนียบประธานาธิบดี และที่ท าการของรฐับาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกบัพระราชวงั จน
ติดอนัดบัวา่เป็นท าเนยีบประธานาธิบดีที่สวยที่สดุในโลก เขา้ชมพิพิธภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์
(Voortrekker Monument & Museum) ศนูยร์วมจิตใจของชนผวิขาวเชือ้สายดัง้เดิมของ
ชาวบวัร ์ อนสุาวรยีแ์หง่นีส้รา้งขึน้เพื่อระลกึถึงการเดินทางอพยพของพวกบวัรจ์ากปลาย
แหลมของทวีป เขา้สูใ่จกลางประเทศแอฟรกิาใตแ้ละรว่มฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้
รบกบัชาวพืน้เมือง 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Chinese 
13.30 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูเ่ขตวนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพีลนัเนสเบิรก์ และป่า

ซาฟารขีองเอกชนเปิดใหท้า่นไดท้อ่งป่าซาฟาร ี น าทา่นเขา้พกัในซาฟารลีอดจ ์ ที่มีสิง่
อ  านวยความสะดวกสบายครบครนั ทา่มกลางบรรยากาศที่ไมเ่หมือนใคร จากนัน้น าทา่น
ออกทอ่งป่าซาฟารใีนช่วงเย็น สตัวป่์าบางชนิดของอฟัรกิาออกหากินในยามเย็นไมว่า่จะ
เป็น BIG FIVE ไปจนถงึเพื่อนๆ ที่นา่รกัอยา่งยีราฟ มา้ลาย ฮิปโปโปเตมสั และนกนานา
ชนิด ทา่มกลางบรรยากาศยามอาทิตยอ์สัดง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารใน Lodge  Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั BAKUBUNG BUSH LODGE  หรอื KWA MARITANE BUSH 
LODGE   www.bakubung.co.za 

วันทีส่าม ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี ้- พักโรงแรม
เดอะพาเลซ 

อังคาร 

06.00 น. ทอ่งป่าซาฟารดีสูตัวท์ีว่นอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพีลาเนสเบิรก์ Pilanesburg Nature  
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Reserve วนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพีลาเนสเบิรก์ รถที่จะพาไปชมสตัวเ์ป็นรถแบบเปิดโลง่
ดา้นขา้งเปิดโลง่รบัลม จคุนได ้ 20 คน รถแตล่ะคนัจะมีนายพราน หรอื Ranger ซึง่เป็น
ทัง้คนขบัรถและไกดค์อยแนะน าวิธีการชมสตัวใ์หท้ราบ ป่าพลิาเนสเบิรก์แหง่นีม้ีพืน้ท่ี
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พืน้ท่ีเกิดจากภเูขาไฟระเบิดเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน ท าให้
ผืนดินมีแรธ่าตอุดุมสมบรูณ ์ มคีวามเขยีวชอุม่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์านบัชนิด และ
แนน่อนหมายรวมถงึ ผูย้ิ่งใหญ่ทัง้หา้ (Big Five) คือ ควายป่า ชา้ง สงิโต แรด และเสอื
ดาว ซึง่ถา้ไดเ้ห็นครบก็ถือไดว้า่เป็นการชมสตัวท์ี่สมบรูณ ์ แตค่อ่นขา้งเป็นไปไดย้าก 
เพราะสตัวท์ี่นีอ่ยูก่นัอยา่งอิสระ ในป่าซึง่เป็นป่าโปรง่ ป่าละเมาะและทุง่หญา้สะวนันา 
จนถึงกึ่งทะเลทราย อฟัรกิาใตม้สีตัวป่์ากวา่ 220 ชนดิ ซึง่สตัวป่์าที่มีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระ
ตามธรรมชาต ิ

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอ้งอาหารของลอดจ์ Buffet 
11.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางเขา้สู ่“ซนัซติี”้ Sun City หรอื The Lost City เมืองลบัแล

แหง่หบุเขาแสงตะวนั เป็นเมอืงที่ถกูเนรมิตขึน้จากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ช่ือวา่
ซอล เคิรซ์เนอร ์ ที่ลงทนุดว้ยเงินจ านวนมหาศาลถงึ 28,000 ลา้นบาท ใชเ้วลาก่อสรา้ง
นาน 18 ปี และความพยายามอกีลน้เหลือในการเนรมิต ผืนดินอนัวา่งเปลา่และแหง้แลง้
ในแควน้ Bophuthatswana กลางอฟัรกิาใตใ้หก้ลายเป็นเมืองแหง่ความส าราญบนัเทงิ
ทกุรูปแบบ โดยการเริม่สรา้งโรงแรมไปเรือ่ยๆ ตัง้แตโ่รงแรมเดอะซนัซิตี,้ โรงแรมเดอะคา
บานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปีค.ศ. 1992 เขาก็ไดส้รา้งโรงแรมทีท่ีห่รูราคาแพง
ที่สดุในบรรดาโรงแรมทัง้หลายที่ไดก้ลา่วมานามวา่ เดอะพาเลซ (The Palace or The 
Palace of the Lost City) ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกินั และตกแตง่
ภายในสไตลแ์อฟรกินั ใหส้มกบัเป็นอาณาจกัรอลงัการดาวลา้นดวงแหง่นี ้ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี ้   Local 
บา่ย อิสระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัสิง่อ านวยความสะดวก มีสระวา่ยน า้ขนาดใหญ่ และทะเลน า้

จืดเทยีมขนาดใหญ่ยกัษ์ที่เรยีกวา่ Valley of Wave มีลกัษณะเหมือนทะเลจรงิๆ 
แวดลอ้มดว้ยขนุเขาและตน้ไมท้ี่จดัตกแตง่อยา่งเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ  กนัคือ 
สะพานแหง่กาลเวลา Bridge of time สองขา้งสะพานมีชา้งแกะสลกัเรยีงรายอยู ่สะพาน
นีเ้ช่ือมตอ่กบักองหินมหมึา ที่เช่ือวา่เป็น The Lost City ที่สญูหายไป และเพื่อเป็นการ
ตอกย า้ระลกึถึงความทรงจ าเขาเลยสรา้งสะพานแหง่นีข้ึน้ ทกุๆหนึง่ชั่วโมงสะพานจะถูก
เขยา่เสมือนแผน่ดินไหว นอกเหนือจากนีย้งัมีสนามกอลฟ์ระดบัมาตรฐานโลก ที่ใชเ้ป็น
สถานท่ีแขง่ขนักอลฟ์นดัส าคญัๆ มาหลายตอ่หลายครัง้แลว้ ออกแบบโดยนกักอลฟ์ช่ือดงั
ของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรง
ภาพยนตร ์รา้นคา้ บาร ์คาสโินทีเ่ปิดตลอด 24 ชั่วโมง ท าใหเ้มืองนีไ้มเ่คยหลบัใหล สวน
สตัว ์ สวนพฤกษศาสตรท์ี่รวบรวมพนัธุไ์มจ้ากทั่วโลกเอาไว ้ พรอ้มน า้ตก และธารน า้ไหล
รนิเอื่อยๆ ที่สรา้งความสดช่ือสบายอยา่งบอกๆไมถ่กู บางสถานท่ีและกิจกรรมบาง
ประเภทถกูสงวนไวส้  าหรบัแขกทีม่าพกั The Palace เทา่นัน้ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี ้ Chinese 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  THE PALACE OF THE LOST CITY  www.suninternational.com  
วันทีส่ี่ ซันซิตี ้- โจฮันเนสเบิรก์ - อิสระช้อปป้ิง - สวนเสือ - ชิมเนือ้สัตวป่์าที่

ภัตตาคารคารนิ์วอร ์
พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางกลบัสูน่ครโจฮนัเนสเบิรก์  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 
13.30 น. น าคณะเดินทางเขา้สูส่วนเสอื The Lion Park  พาทา่นนั่งรถชมชีวิตสตัวป่์าอยา่งใกลชิ้ด 

โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดศ้ึกษาพฤติกรรมของสตัวโ์ลกผูน้่ารกัอย่าง
ใกลชิ้ด อาทิ โซนเจา้ป่า ซึ่งจะรวม White Lion, Cheetah, Wild Dog และยงัมีโซนสตัว์
ตระกลูมีเขาอยา่ง Springbuck, Gemsbok, Blesbok , ยีราฟ และ มา้ลาย อิสระใหท้า่น
ไดเ้ก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางกลบั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าสไตลอ์ฟัริกัน ณ ภตัตาคารคารนิ์วอร ์ BBQ หอมกรุ่น ที่มี
เนื้อหลากหลายชนิดใหท้่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศอันโรแมนตกิ 

Local 



   

WWV09_SOUTH AFRICA 8 DAYS_EK (Apr-Sep, 2020)_        Page 4 

 

  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั MONDIOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.mondior.com  

วันทีห้่า โจฮันเนสเบิรก์ - เคปทาวน ์- ฟารม์นกกระจอกเทศ - เทเบิล้ เมาเท่น - 
V&A วอเตอรฟ์ร้อนท ์

พฤหัสบดี 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเคปทาวน ์โดยสายการบินภายในประเทศ  
12.05 น. ถึงเคปทาวน ์ตัง้อยูใ่นแหลมทางใตส้ดุของประเทศ เป็นเมืองทอ่งเที่ยวตา่งอากาศ และยงั

มีแหลมตา่งๆ ทีเ่ป็นท่ีรูจ้กักนัดีคอืแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากลุฮาส ซึง่ตัง้อยูป่ลายใต้
สดุของทวีปแอฟรกิา เป็นจดุที่มหาสมทุรแอตแลนติคและมหาสมทุรอินเดียมาบรรจบกนั
จึงท าใหม้ีอากาศแปรปรวน และบรเิวณเมืองรมิฝ่ังทะเลของเคปทาวนน์ี ้เป็นเสน้ทางที่นา่
เที่ยวที่สดุและมีววิทิวทศันท์ีง่ดงามนา่ตื่นตาตื่นใจเป็นอยา่งยิง่ น าทา่นสู ่ West Coast 
Ostrich Farm ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพื่อท่ีทา่นจะไดส้มัผสักบัวงจรชีวิต
ของนกกระจอกเทศอยา่งใกลชิ้ด รบัชมและรบัฟังเรือ่งราวของการเลีย้งนกกระจอกเทศ 
อนัเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจที่ท  ารายไดด้ี ตลอดจนวงจรชีวติของสตัวปี์กที่มีขนาดใหญ่และวิ่ง
เรว็ที่สดุในโลก 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศ ณ ภตัตาคาร Local 
15.00 น. จากนัน้น าคณะขึน้สูเ่ทเบิล้ เมาเทน่ ภเูขาสงูยอดตดัตรง เหมือนกบัโต๊ะ โดยกระเชา้ไฟฟา้

หมนุรอบตวัเอง (Cable Car) ซึง่ในชว่งที่ลมแรงหรอืมีฝนตกจะหยดุวิ่งทัง้นีเ้พื่อความ
ปลอดภยัของผูม้าเยือน ขึน้มาดา้นบน มีเสน้ทางเดินลดัเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้
นกัทอ่งเที่ยวไดช้มววิรอบดา้นไดอ้ยา่งชดัเจน ไกลไปจนถงึตวัเมอืงเคปทาวนท์เีดียว บน
ภเูขาโต๊ะนีม้ีสตัวต์วัเลก็ประเภทหนึง่หนา้ตานา่เอ็นด ู ช่ือวา่ตวัแดสซี่ หรอื กระตา่ยหนิ 
(Dassie or Rock Rabbit) มลีกัษณะกึง่ผสมระหวา่งกระรอกกบักระตา่ย เป็นมติรกบั
ผูค้นที่ผา่นมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภเูขารายลอ้มหลายตอ่หลายลกู แตท่ี่
โดดเดน่คือ ไลออ้นเฮด (Lion Head) ภเูขาทีม่องดแูลว้ใครๆ ก็ตอ้งพดูวา่คลา้ยหวัสงิโต
ในเวลาที่พระอาทติยก์ าลงัจะลบัขอบฟา้ภเูขาลกูนีม้ีสีแดงสวยงามยิ่งนกั  
หมายเหตุ    กระเช้า Cable Car จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง 
ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของผูม้าเยือน โดยทางกลุม่ฯ จะจดัใหข้ึน้ชมวิวทิวทศันข์องเมือง
เคปทาวนบ์นยอดเขา Signal Hill แทน 

 

 

17.00 น. จนไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะ เดนิทางสูย่า่น Victoria & Alfred Waterfront วิคตอเรยี 
แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนทค์อมเพลก็ซข์นาดใหญ่ใหค้ณุไดส้มัผสั
ความมชีีวิตชีวาของเคปทาวน ์ มรีา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์ และเป็นทา่เทียบเรอื
ขนาดเลก็อีกดว้ย 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพเิศษกุ้งมังกร+เป๋าฮือ้ Chinese 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั THE COMMODORE HOTEL หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.thecommodore.co.za  
วันทีห่ก เกาะแมวน า้ - เคปพอยท ์- แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน  ศุกร ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถปรบัอากาศน าคณะเทีย่วชมความงดงามที่ซอ่นเรน้ของเมืองเคปทาวน ์ เมืองเกา่แก่ที่มี

อายกุวา่ 300 ปี ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองที่สวยที่สดุในโลกแหง่หนึง่ ตัง้อยูป่ลายสดุทางฝ่ัง
ตะวนัตกของทวีปอฟัรกิาใต ้  เป็นเมืองหลวงดา้นนิติบญัญตัิของอฟัรกิาใต ้ มีอดีตเก่าแก่
และทนัสมยัที่สดุ แถมดว้ยรางวลัการเป็นเมืองที่ไดช่ื้อวา่ใจกวา้งที่สดุของอฟัรกิาใตอ้กี
ดว้ย เพราะที่เมืองนีค้นตา่งสผิีวสามารถเดินเคียงบา่เคียงกนัไดท้กุสถานท่ี คณะลงเรอืที่
ทา่ฮทูเบย ์ (Hout Bay) เพื่อไปชมแมวน า้ที่ เกาะดยุเกอร ์ (Duiker Island) เหลา่แมวน า้
ตวัอว้นอยุนอนเบยีดเสยีดอาบแดดกนัเต็มเกาะตามธรรมชาติ แลว้แวะเยี่ยมเหลา่บรรดา
นกเพนกวินอฟัรกินัท่ีเมืองไซมอน (Simon's Town) ณ เมืองแหง่นีบ้า้นเรอืนจะตัง้
ลดหลั่นกนัอยูต่ามเนินเขา หนัหนา้ออกทะเล ซึง่เจา้ของสว่นมากเป็นคนมีฐานะทัง้นัน้ 
เมื่อมาถงึบรเิวณชายหาดโบลเดอร ์ เจา้บา้นตวันอ้ยนกเพนกวนิอฟัรกินั ตวัผูม้ีสสีนั
มากกวา่ตวัเมยี โดยเฉพาะบรเิวณขอบตาจะมีสชีมพ ู คลา้ยแตม้สอีายแชโดวไ์วอ้ยา่งนัน้ 
สว่นตวัเมียจะไมม่ี ล  าตวัมีสดี  าขาวตดักนั แตต่วัเมียมีสนี  า้ตาล และมีขนาดใหญ่กวา่ นก
เพนกวินท่ีนีใ่ชชิ้วิตอยา่งอิสระสบายอารมณต์ามธรรมชาติ แลว้ เดินทางสูแ่หลมแหง่

 

 

http://www.mondior.com/
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ความหวงั หรอื แหลมกู๊ดโฮป 

 
 

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

เขตสงวน Cape of  Good Hope Nature Reserve ปลายสดุแหลมมีประภาคารขนาด
ใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บท่ีมหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแอตแลนติกมาบรรจบกนัได้
ชดัเจน บนผิวน า้ซึง่เป็นเหตใุหบ้รเิวณนี ้ทอ้งทะเลมกัมีหมอกลงจดัอากาศแปรปรวน ทัง้นี ้
เพราะกระแสน า้อุน่และกระแสน า้เย็นมาปะทะกนั ท าใหย้ากตอ่การเดินทางโดยทางเรอื
ทัง้ในสมยัโบราณและปัจจบุนั ทศันะวิสยัไมด่ีนกัท าใหเ้รอืชนหินโสโครกหรอืชนกนัเอง
เสมอๆ จนก่อใหเ้กิดเรือ่งราวของภาพหลอน มิติอนัลีล้บัและเรือ่งเลา่ขานเก่ียวกบัฟลาย
อิง้ดตัชแ์มน Flying Dutchman ซึง่เป็นช่ือเรอืที่นกัเดินทางเรอืชาวดตัช ์ที่พยายามจะเดิน
ทางออ้มผา่นแหลมกู๊ดโฮป ใหไ้ดแ้ตก็่ท าไมส่  าเรจ็ ท าใหเ้รอืสญูหายไปในทะเลทา่มกลาง
หมกหนาทบึจนทกุวนันี ้และจดุชมวิวที่สวยที่สดุคือ Cape Point  เคปพอยท ์จนไดเ้วลา
อนัสมควร น าคณะออกเดินทางกลบัสูเ่มืองเคปทาวน ์

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั THE COMMODORE HOTEL หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.thecommodore.co.za  
วันทีเ่จ็ด เคปทาวน ์- สแตลเลนบอช - ไวนเ์ทสติง้ - คณะเดนิทางกลับกรุงเทพฯ เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางตามเสน้ทาง Wine Route แหลง่รวมไรอ่งุ่นและแหลง่ผลติไวนข์ึน้ช่ือที่ สแตลเลน

บอช Stellenbosch หรอื City of Oak เป็นเมืองที่ขึน้ช่ือในเรือ่งการท าไวนเ์ก่าแก่เป็น
อนัดบัสองของแอฟรกิาใต ้ และที่น่ียงัมีมหาวิทยาลยัทีเ่ปิดสอนการท าไวนโ์ดยเฉพาะ 
(Wine Maker) น าทา่นชม พิพิธภณัฑห์มูบ่า้น (Stellenbosch Village Museum) ซึง่
ภายในบา้นจ าลองสภาพความเป็นอยูข่องคนสมยัก่อนถงึ 4 ยคุ อนัไดแ้ก่ กระทอ่มช
เรยีดอรเ์ฮยสโบราณ (1690-1720), บา้นเบลตเตอรม์นัเฮยส (1750-1790), บา้นกรอ
เวอรเ์นอรส์ไตลจ์อรเ์จีย (1800-1830) และ บา้นเมอเรยส์ไตลว์คิตอเรยียคุกลาง (1840-
1870) อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ภายในเมือง ซึง่ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรอืนสมยัเก่าไวไ้ด้
ในสภาพท่ีดีเยี่ยมและสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สู ่ Neethlingshof Wine 
Estate แหลง่ผลติไวนข์ึน้ช่ือที่อยูใ่จกลางสแตนแลนบอชซอ่นตวัอยูบ่นเนินเขา Bottelary 
และภเูขา Papegaaisberg  

 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Local 
บา่ย น าคณะชมโรงงานผลติไวนแ์ดงคณุภาพ ซึง่ที่น่ีมีบรกิารใหชิ้มไวนก์นัดว้ย ส าหรบัทา่นท่ี

ช่ืนชอบก็สามารถซือ้ตดิมือกลบับา้นไดใ้นราคายอ่มเยา จนไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะ
เดินทางกลบัสูเ่มืองเคปทาวน ์

 

15.00 น. จนไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสูส่นามบินเมืองเคปทาวน ์  
18.20 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ สายการบินเอมิเรสท ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ EK771 / EK370 

(แวะเปลีย่นเครือ่งที่สนามบินดไูบ) 
( 18.20 - 05.45+1 ) 
( 08.45 - 18.15 ) 

วันทีแ่ปด ดูไบ - กรุงเทพฯ อาทติย ์
18.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11  
With Bed 

Child 4-6 
No Bed SGL Supp No TKT 

ADL / CHD 
13 - 20 เมษายน 2563 99,000.- 89,000.- 84,000.- 14,000.- -30,000.- 

-22,000.- 
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3 – 10 พฤษภาคม 2563 

99,000.- 89,000.- 84,000.- 14,000.- -30,000.- 
-22,000.- 

21 – 28 มิถุนายน 2563 

26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 

9 – 16 สิงหาคม 2563 

20 – 27 กนัยายน 25663 

คา่ทวัรร์วม : 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ เสน้ทางโจเบิรก์-เคปทาวน ์
✓ คา่รถโคช้มาตรฐาน ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ

15-19 ทา่น    ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 28 ทีน่ั่ง 
20-24 ทา่น    ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 38 ทีน่ั่ง 
25 ทา่นขึน้ไป ใชร้ถปรบัอากาศขนาด 44 ทีน่ั่ง 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  
✓ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรอืเทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั พกัหอ้งละ 2 ทา่น (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่มี

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

ดแูลของทา่นเองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
✓ คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของบรษัิทเมืองไทยประกนัภยั 

– หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีประกนัสขุภาพระหวา่งการเดินทาง หรอืตอ้งการคุม้ครองสมัภาระใน
การเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของ
กรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ส  าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครือ่งน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

 

 คา่ทิปคนขบัรถ / Ranger (ท่านละประมาณ 260 แรนด)์  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน / และหวัหนา้ทวัร ์
 คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษัิทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 

หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืที่ทา่นรูจ้กั
และเช่ือถือได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจอง
ทวัรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่ว
จะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงิน
สว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้
1. เด็กทีม่ีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
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3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไมย่อมรบัเง่ือนไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกับผู้
รว่มคณะทา่นอื่นหรอืโปรแกรมทอ่งเที่ยวได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการที่ช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว                 
          ใหค้นื 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบหา้วัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
         ใหค้นื 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบหา้วัน ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว               
            ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 

2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ้่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ใหน้  ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียก
จากนกัท่องเท่ียวไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
▪     2.3 คา่ใชจ้่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชนี้ ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.
2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย  
ตั๋วเครือ่งบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ้า่ยสว่นต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครือ่งบินสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมเิรสต ์ แอรไ์ลนใ์นกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมล ์ 50% ของสายการบินเอมิเรสต์
ไดเ้ทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 ✓ คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 
ถือเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพ่ิมท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 

▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส  าหรบัผู้

พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ทา่น 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในอัฟริกาใต้ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

การระบหุอ้งพกัติดกนัขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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▪ โรงแรมในอฟัรกิาใต ้ อาจมีบางแหง่ส าหรบัหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความ
สะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

▪ โปรแกรมทวัรร์วมคา่เขา้ชมถกูระบไุวใ้นคอลมัน ์“อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิด
ท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ๆ หรอื 
สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯ จะไมม่ีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระเขา้ชม
และ Reservation Fee ไปเรยีบรอ้ยแลว้แลว้    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

 

▪ คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะ
ถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม  ค่าใช้จ่ายใบละประมาณ 5 แรนด ์/ ใบ / คร้ัง    

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินเอมิเรสต ์ แอรไ์ลน ์ อนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 30 กิโลกรมั 
(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้ 

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครือ่งน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรยีกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัภาระความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน
เรือ่งการสบูบหุรี ่และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 

 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารทีใ่ช้ส าหรับการเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้ 
และต้องน าเอกสารถอืตดิตัวในวันเดนิทางด้วย 

- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี บรบิรูณ ์เตรยีมสตูิบตัรตวัจรงิ และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รบัรองจากกรมการกงสลุ (แจง้วฒันะ) 
เทา่นัน้ น าเอกสารถือติดตวั เพื่อใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัรกิาใต ้

- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี บรบิรูณ ์กรณีเดินทางคนเดียว หรอื เดนิทางกบัพอ่ หรอืแม ่ทา่นใดทา่นหนึง่ ตอ้งใชจ้ดหมายยินยอมให้
บตุรเดินทางไปตา่งประเทศฉบบัจรงิ และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รบัรองจากกรมการกงสลุ (แจง้วฒันะ) เทา่นัน้ น าเอกสาร
ถือติดตวั เพื่อใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัรกิาใต ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


