รหัสทัวร์ : THE9-SQ-ZA-20NOV17-26APR18H

8 วัน แอฟริกาใต้ แกรนด์ ทัวร์
(พัก The Palace, Game Drive ส่ อง Big 5, ลิม้ ลองเมนูเด็ด Carnivore และ กุ้งมังกร)

พฤศจิกายน 2017 – เมษายน 2018
เริ่มต้ น 79,900 บาท
เคปทาวน์ - เทเบิล้ เม้ าท์ เท่ น – ล่ องเรื อชมพระอาทิตย์ ตก - ช้ อปปิ้ งวอเตอร์ ฟร้ อนท์ – แหลมกู๊ดโฮป
ฟาร์ มนกกระจอกเทศ – เกาะแมวนา้ – เพนกวิน แอฟริกา – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – ซันซิตี้
“เกมไดร์ ฟ (Game Drive) ส่ อง Big 5 ทีม่ าบูลา ลอดจ์ ”

รหัสทัวร์ : THE9-SQ-ZA-20NOV17-26APR18H
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 20-27 พ.ย. / 25 ม.ค.-1 ก.พ./ 20-27 ก.พ./ 17-24 มี.ค.
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 9-16 เม.ย. 2018 / 12-19 เม.ย. 2018 / 26 เม.ย.-3 พ.ค.2018
วันแรก

กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – เคปทาวน์ (ประเทศแอฟริกาใต้ )

18.00 น.
21.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน K ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์
สายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิ งคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ 981 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชัว่ โมง)
เพลิ ดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การอาหารค่ า
ระหว่างเที่ยวบินสู่ สิงคโปร์

วันทีส่ อง

เคปทาวน์ – ไร่ องุ่น – ลิม้ ลองไวน์ – ภูเขาโต๊ ะ – วอเตอร์ ฟร้ อนท์ – ล่องเรื อชมพระอาทิตย์ ตกดิน

00.25 น.
01.25 น.

เดินทางถึงสนามบนชางงี ประเทศสิ งคโปร์ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน SQ 478
(ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบิน เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ เมืองซึ่ งตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็ นเมืองท่องเที่ยวตาก
อากาศ และยังมีแหลมต่างๆ ที่เป็ นที่รู้จกั กันดีคือ แหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตั้งอยูป่ ลายใต้สุด
ของทวีปแอฟริ กา และยังเป็ นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดี ยมาบรรจบกัน บริ เวณ
เมืองริ มฝั่งทะเลของเคปทาวน์น้ ีเป็ นเส้นทางที่น่าเที่ยวที่สุด และมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็ น
อย่างยิง่ นาท่านเดินทางเมืองสเตลเลนบอช (Stllenbosch) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45
นาที) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ตรงกลางระหว่างหุ บเขาและธรรมชาติ แต่ก็มีเพชรเม็ดงามด้านสถาปั ตยกรรม
ประวัติศาสตร์ และความงดงามทางธรรมชาติให้ได้สัมผัส เมืองนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1679 โดยเป็ นเมืองที่มี
ความเก่าแก่เป็ นอันดับสองของแอฟริ กาใต้ ประวัติศาสตร์ ของเมืองนี้ ถ่ายทอดออกมาผ่าน Cape Dutch
และสถาปั ต ยกรรมแบบจอร์ เ จี ย นและวิ ค ตอเรี ยนที่ ไ ด้รั บ การอนุ รั ก ษ์ ไ ว้เ ป็ นอย่ า งดี นอกจากนี้
Stellenbosch เป็ นคาที่มีความหมายเดียวกับคาว่าไวน์ และเป็ นเมืองเจ้าของเส้นทางสายไวน์ที่เก่าแก่มาก
ที่สุดในแอฟริ กาใต้ ซึ่งเส้นทางนี้มีโรงไวน์รวมมากกว่า 130 แห่ ง นาท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตไวน์และ
ไร่ องุ่นอันเลื่องชื่อของแอฟริ กาใต้ ให้ท่านได้ลิ้มลองชิมไวน์ (Wine Testing) จากไร่ แห่งนี้

09.25 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในไร่

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เทเบิ้ลเม้าท์เท่น (Table Mountain) หรื อภูเขาโต๊ะ นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เทเบิ้ล
เม้าท์เท่น (Table Mountain) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หนึ่งในมรดกโลกซึ่งรับรองโดยองค์การ
ยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.2000 เป็ นภูเขาสู งยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ (***ทั้งนี้ การให้บริ การของกระเช้า
ขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆเพื่อความปลอดภัยของผูม้ าเยือน) ขึ้นมาด้านบนมีเส้นทางเดินลัดเลาะไป
ตามแนวขอบเขา เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ นา
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ท่านถ่ายรู ปกับ ไลอ้อนเฮด (Lion head) ภูเขาที่มองดูแล้วใครๆ ก็ตอ้ งพูดว่าคล้ายหัวสิ งโตในเวลาที่พระ
อาทิตย์กาลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามยิง่ นัก จากนั้นเดินทางสู่ วิคตอเรี ยแอนด์อลั เฟรด
วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victory & Alfred Waterfront) เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ อัดแน่นด้วย
ร้านค้าแบรนด์เนมและเอ้าท์เลทกว่า 450 ร้านค้า อาทิ เช่น ARMANI, GUCCI, GUESS, LOUIS
VUITTON, MANGO, TAG HEUER, TIMBERLAND, ZARA, ETC อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้า
ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านล่องเรื อชมพระอาทิตย์ตกดินในอ่าวเทเบิ้ลเบย์ (Table Bay) พร้อมจิบไวน์ ดื่ม
ด่ากับธรรมชาติแห่ งเมืองเคปทาวน์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพยามพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าอันเป็ นอีกหนึ่ ง
ทัศนียภาพที่สวยงามยิง่ แห่งแอฟริ กาใต้
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั The Commodore Hotel Cape Town**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ าง 2 คืน)

วันทีส่ าม

แหลมกู๊ดโฮป – ฟาร์ มนกกระจอกเทศ – เกาะแมวนา้ – นกเพนกวิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางชมความงามของแนวชายฝั่งบริ เวณเคปเพนนิ นซูล่า (Cape Peninsular) ลัดเลาะแนว
ชายหาดบนเส้น ทางโรแมนติ ก และข้ามยอดเขาอัน สวยงามที่ มีชื่ อเสี ย งก้องโลกอย่างแชปแมนพี ค
(Chapman’s peak) ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสทัศนียภาพอันแปลกตา จากนั้นนาท่านผ่านชมหมู่บา้ นชาวประมง
ณ ฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อนาท่าน นัง่ เรื อเฟอร์รี่ไปยัง เกาะแมวน้ า (Seal Island) บริ เวณอ่าวฮูทเบย์ ริ ม
มหาสมุทรแอตแลนติก เพื่อชมแมวน้ าแอฟริ กาใต้หรื อพันธุ์เคปเฟอร์ซีล ซึ่งสายพันธุ์น้ ีจะอาศัยอยูแ่ ค่สอง
แห่ งบนโลก คือที่แอฟริ กาใต้และทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย ตื่นตาตื่นใจกับฝูงแมวน้ ามากมาย
บริ เวณรอบเกาะแห่งนี้
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ชายหาดโบลเดอร์ (Boulder
Beach)
ชมอาณาจัก รของเพนกวิ น พัน ธุ์
แอฟริ กนั ที่มีอยู่อย่างมากมายและสี สันที่เราคุน้ ตา ด้วยขนาดตัวสู งเกือบหนึ่ งเมตร โดยตัวผูจ้ ะมีสีสัน
มากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริ เวณขอบตาจะมีสีชมพู คล้ายแต้มสี อายแชโดว์ไว้อย่างนั้น ส่ วนตัวเมียจะไม่
มีลาตัวมีสีดาขาวตัดกัน แต่ตวั เมียมีสีน้ าตาล และมีขนาดใหญ่กว่า อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและชมความ
น่ารักของเหล่าเพนกวินที่เป็ นเจ้าของอาณาจักรแห่ งนี้ นาท่านเดินทางสู่ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good
Hope) อยูใ่ นเขตสงวนธรรมชาติ Cape of Good Hope National Reserve ปลายสุ ดแหลมมีประภาคาร
ขนาดใหญ่จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชดั เจนบน
ผิวน้ า ซึ่งเป็ นเหตุให้บริ เวณนี้ทอ้ งทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ าอุ่นและ
กระแสน้ าเย็นมาปะทะกันทาให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรื อทั้งในสมัยโบราณ อิสระให้ท่านเก็บภาพ
บรรยากาศ ณ จุดชมวิวที่สวยที่สุดที่ Cape Point ให้ท่านได้เก็บภาพปลายสุ ดของทวีปแอฟริ กาตาม
อัธยาศัย ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศกู๊ดโฮป แหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลาย
สายพันธุ์อีกแห่ งหนึ่ งของเมืองเคปทาวน์ และรวมไปถึงนกสายพันธุ์อื่นๆ ชมการเลี้ยงนกกระจอกเทศที่
ทันสมัย สัมผัสวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด สนุกกับการป้อนอาหารนกกระจอกเทศ อิสระ
ให้ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่วิ่งเร็ วที่สุดในโลก และอิสระให้ท่านได้ซ้ื อสิ นค้าที่
ผลิตจากไข่นกกระจอกเทศ และของฝากท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูกงุ้ มังกร)

วันทีส่ ี่
เช้า
07.00 น.
08.50 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั The Commodore Hotel Cape Town**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)
เคปทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก – ซันซิตี้

10.45 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเคปทาวน์ เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเคปทาวน์ สู่ สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบิน SA316
(ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ซันซิต้ ี (Sun City) หรื อ (The Lost City) เมืองลับแลแห่ งหุ บเขาแสงตะวัน เป็ นเมืองที่
ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (Sol Keznner) ที่ลงทุนด้วยเงิน
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จานวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการ
เนรมิตผืนดินอันว่างเปล่าและแห้งแล้งในแคว้นกลางอัฟริ กาใต้ ให้กลายเป็ นเมืองแห่ งความสาราญและ
ความบันเทิงทุกรู ปแบบ โดยการเริ่ มสร้างโรงแรมไปเรื่ อยๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิต้ ี (Sun City Hotel)
โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็
ได้สร้างโรงแรมที่หรู ราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The
Palace) ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนี ยนผสมแอฟริ กัน และตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริ กัน
(ข้อแนะนา : หากท่านต้องการเที่ยวชมอาณาจักรแห่ งนี้ อย่าลืมพกบัตรผ่าน (กุญแจห้องพัก) ไปด้วย
เพราะบางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สาหรับแขกที่มาพัก The Palace เท่านั้น)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั THE PALACE HOTEL*****

วันทีห่ ้ า

ซันซิตี้ – มาบูลาลอดจ์ – Game Drive ส่ อง Big 5

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมสระว่ายน้ าขนาดใหญ่ซ่ ึ งจาลองทะเลน้ าจืดเข้ามาไว้ในโรงแรมเดอะพาเลซ ที่รู้จกั กันในนาม
Valley of Wave (หากท่านต้องการลงเล่นน้ าในทะเลเทียม รบกวนเตรี ยมชุดว่ายน้ าไปด้วย ซึ่งสระแห่ งนี้
สงวนสิ ทธิ์ ให้ผูเ้ ข้าพักเดอะพาเลซเท่านั้น) ทะเลน้ าจืดแห่ งนี้ มีลกั ษณะเหมือนทะเลจริ งๆ แวดล้อมด้วย
ขุนเขาและต้นไม้ที่จดั ตกแต่งอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม รวมไปถึงคลื่นยักษ์เทียมที่คอยโถมกระหน่ า
สร้างความตื่นเต้นให้กบั เราได้ไม่รู้เบื่อ จากนั้นนาท่านชมสะพานแห่ งกาลเวลา Bridge of Time ซึ่งสอง
ฟากฝั่งของสะพานจะมีรูปปั้ นช้างขนาดใหญ่เรี ยงราย สะพานนี้ เชื่ อมต่อกับกองหิ นมหึ มา ที่เชื่อว่าเป็ น
The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็ นการตอกย้าระลึกถึงความทรงจาจึงได้สร้างสะพานแห่ งนี้ ข้ ึน
ทุกๆ หนึ่ งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมื อนแผ่นดิ นไหว ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่ มาบูลาเกมลอดจ์
(Mabula Game Lodge)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในลอดจ์

บ่าย

นาท่านสู่ Mabula Game Reserve อาณาเขตทุ่งหญ้าสงวนพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัดลิมโปโป (Limpopo
Province) นาท่านสัมผัสประสลการณ์ นงั่ รถขับเคลื่อนสี่ ลอ้ 4WD (Game Drive) เพื่อชมชีวิตสัตว์ป่า
แอฟริ กาบิ๊กไฟว์ (BIG 5) ประกอบด้วย ช้างแอฟริ กา, สิ งโต, เสื อดาว, แรดแอฟริ กนั และควายป่ า
นอกจากนี้ ยงั มีสัตว์ป่าหายากอื่นๆให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจตลอดระยะการชมซาฟารี อาทิเช่น แอนทีโลป
ม้าลาย ไฮยีน่า ซึ่งจะทาให้ท่านได้รับความประทับใจและตื่นเต้นกับประสบการณ์ครั้งนี้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ภายในลอดจ์
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mabula Game Lodge**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

เช้า

Game Drive - พริทอเรีย - โจฮันเนสเบิร์ก
นาท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานมาบูลาในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive)
ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจาก
การล่าเหยือ่ ในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพริ ทอเรี ย (Pretoria) หรื อที่รู้จกั กันในนาม เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง เนื่องจากเต็มไป
ด้วยต้นแจ็กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสี ม่วงสดบานสะพรั่ง ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมให้ผู ้
เดินทางมาเยือนเมืองนี้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เมืองพรี ทอเรี ยนับเป็ นเมืองหลวงด้านการ
บริ หารของแอฟริ กาใต้ เป็ นที่ต้ งั ของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทาเนี ยบประธานาธิ บดี ฯลฯ ภายใน
เมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดีและสวยงามเป็ นระเบียบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ลิ้มลองเมนู Carnivore

บ่าย

นาท่านผ่านชม ศาลาเทศบาลเมือง (City Hall) ที่มีหอนาฬิกาและมีระฆัง 32 ใบ และออร์ แกนลม 6,800
ท่อ ด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรี ยแ์ อนดรี ส์ พรี ทอรัส และลูกชาย ผูก้ ่อตั้งเมืองพริ ทอเรี ย นาท่านแวะถ่ายรู ป
กับ ทาเนี ยบประธานาธิ บดี (Union Building) สถานที่ทาการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับ
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พระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็ นทาเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก นาท่านเดินทางสู่ เมืองโจฮันเน
สเบิร์ก (Johannesburg) หรื อที่ชาวแอฟริ กาใต้เรี ยกกันสั้นๆว่า “โจเบิร์ก” เป็ นเมืองธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อร้อย
กว่าปี ก่อน และได้รับฉายาว่า The Gold City ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสี ผิว ทาให้เกิดชุมชน
ต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็ นเมืองคนขาว คือ SANDTON และเมืองคนดาคือ SOWETO ใน
ปั จจุบนั โจเบิร์กเต็มไปด้วยผูค้ นและอาคารสู งทันสมัย ตัวเมืองโจฮันเนสเบิร์กทุกวันนี้ มีลกั ษณะไม่ต่าง
กับเมืองใหญ่ทวั่ โลก เพราะพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นและตึกสู งระฟ้า
ค่า
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park Inn Santon Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
โจฮันเนสเบิร์ก ซิตที้ ัวร์ – สิ งคโปร์

วันทีแ่ ปด

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริ กาใต้ และ
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเกาเทง (Gauteng) อันเป็ นเขตที่มงั่ คัง่ และเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของ
แอฟริ กาใต้ เป็ นเขตเมืองใหญ่ติดอันดับ 40 ของโลกและเป็ นหนึ่ งในสองเมืองระดับโลกของแอฟริ กาที่
เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก นอกจากนี้โจฮันเนสเบิร์กยังเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดที่ต้ งั อยูบ่ นดินแดนที่ไม่ถูกแวดล้อม
ด้วยทะเลสาบ แม่น้ า และแหล่งน้ าอื่นๆ นาท่านผ่านชมย่านฮิลโบลว์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ขอหอโทรคมนาคมซี่ ง
สู งเด่นเห็นมาแต่ไกล ผ่านชมตึก คาร์ ลตัน เซ็นเตอร์ (Carlton Center), ผ่านชมศาลสู งแห่ งแอฟริ กาใต้
และ ศูนย์บญั ชาการ Anglo American จากนั้นนาท่านผ่านชม Constitution Hill ซึ่งอดีตเคยเป็ นที่คุมขัง
นักโทษในแอฟริ กาใต้ นาท่านผ่านชมสะพานเนลสัน สะพานแขวนที่มีทศั นียภาพสวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินโจฮันเนสเบิร์กเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก สู่ สนามบินชางงี ประเทศสิ งคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ479
(ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
สิ งคโปร์ - กรุงเทพฯ

06.10 น.

เดินทางมาถึงสนามบินชางงี ประเทศสิ งคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

07.10 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ SQ 970 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

11.00 น.
13.45 น.

08.35 น.
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8 วัน แอฟริกาใต้ แกรนด์ ทัวร์
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 20-27 พ.ย. / 25 ม.ค.-1 ก.พ./ 20-27 ก.พ./ 17-24 มี.ค.
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 9-16 เม.ย. 2018 / 12-19 เม.ย. 2018 / 26 เม.ย.-3 พ.ค. 2018
อัตราค่าบริ การ (บาท)
พ.ย.-มี.ค 2018
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ทา่ นละ

79,900
16,000
76,900
19,900
90,000

เม.ย. 2018
82,900
15,000
79,900
19,900
90,000

(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-CPT-JNB-BKK (SQ+SA) หักค่าตัว๋ ทั้ง 2 สายการบิน

ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่า

26,000
26,000
ไม่ ต้องใช้ วซี ่ า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริ กาใต้ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน SQ/ SA (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศแอฟริ กาใต้
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณี ยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธ หรื อ สละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการ ตกลง หรื อ
แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้า
เมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
น้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการ
บินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ า
จริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนัก
กระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

