วันแรก

กรุ งเทพฯ – แอดดิสอาบาบา

วันทีสอง
01.45 น.

แอดดิสอาบาบา – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – พิพิธภัณฑ์ วูร์เทรคเกอร์ – เมืองซันซิตี
ออกเดินทางสูเ่ มืองแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปี ย โดยสายการบินเอธิโอเปี ยแอร์ ไลน์
เทียวบินที ET 619
เดินทางถึง สนามบินแอดดิสอาบาบา แวะรอเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสูก่ รุงโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริ กาใต้ โดยเทียวบิน ET 767
ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa)
(เวลาท้ องถินช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง)
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ “City of Jacaranda” อันสะพรังไปทัวเมืองทุกปี ในช่วงเดือน
ตุลาคม เป็ นสัญลักษณ์ ประจําเมืองอันโดดเด่น ดอกไม้ สีม่วงสด คือดอกแจ๊ กการันดา
(Jacaranda)
***ดอกแจ๊ กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุก
ปี ***
โดยชือของเมืองพริ ทอเรี ย (Pretoria) นามนี คือวีรบุรุษผู้กล้ าเมือครั งอดีตกาลนามว่าแอน
ดีส์ พรี ทอรี อสั (Andries Pretorius) ปั จจุบนั มีความสําคัญเมืองหลวงด้ านการบริ หารของ
แอฟริ กาใต้ จึงมีสถานทีสาํ คัญมากมาย นําท่านผ่านชมเมือง โดยเฉพาะจัตรุ ัสกลางเมือง
Church Square ผ่านชมอนุสาวรี ย์ของอดีตประธานธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ ชือพอล ครู
เกอร์ ในบริ เวณใกล้ เคียงกันนั นเป็ นทีตั งของศาลาว่าการเมืองอันมีอนุสาวรี ย์ของแอนดีส์
พรี ทอรี อสั ผู้ก่อตั งเมืองและลูกชาย อีกทั งสถานทีสําคัญทางราชการของเมืองต่างๆ แวะ
ถ่ายรู ปกับทําเนียบประธานาธิบดีและที ทําการรัฐบาลวุฒิสภา (Union Building) ทีมี
ความสวยงามและยิงใหญ่อลังการจนถูกจัดอันดับเป็ นสถาปั ตยกรรมอันงดงามติดอันดับ
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซันซิตี (Sun City) เมืองทีถกู สร้ างตามจินตนาการของ
ชอล เคิร์ ชเนอร์ มหาเศรษฐี นักลงทุนผู้มังคัง ใช้ งบประมาณมหาศาล ทั งระยะเวลา
ยาวนานในการสร้ างอย่างปราณีตและสร้ างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ ค่าในอดีต
แห่งแคว้ น Bophuthatswana บริ เวณตอนกลางของแอฟริ กาใต้ เป็ นอาณาจักรอันกว้ าง
ใหญ่และพร้ อมสรรพไปด้ วยสถานที พกั ผ่อนตากอากาศอันสวยหรู และยิ งใหญ่อลังการ
รวมตัวกัน รวมทั ง เดอะพาเลซ (The Palace) ทีส ร้ างขึ นในปี ค.ศ.1992 ด้ ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริ กนั
เข้ าสู่ทีพกั สุดหรู เพียบพร้ อมไปด้ วยสิ งอํานวยความสะดวกครบครัน ด้ วยบริ การระดับ
มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที ท่านไม่สามารถสัมผัสได้ จากทีใดในโลก
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คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10
เคาน์เตอร์ U สายการบินเอธิโอเปี ยแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าที คอยต้ อนรับและ
อํานวยความสะดวก
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เชิญเพลิดเพลินกับการเล่นนํ าภายในสระว่ายนํ าขนาดยักษ์ ชมการจําลองแผ่นดินไหวที
เรี ยกว่า สะพานแห่งกาลเวลา ชมภาพยนตร์ หรื อเลือกตีกอลฟ์ ในสนามระดับโลก ซึง
ออกแบบโดย GARY PLAYER หรื อเสียงโชคกับเกมส์การพนันนานาชนิด ในสถานคาสิโน
รับประทานอาหารคํา
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
่ ีพัก Palace of the Lost City หรือ เทียบเท่า

เมืองซันซิตี – สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพกั
ให้ ทา่ นได้ อิสระหรื อใช้ สิงอํานวยความสะดวกต่างๆในโรงแรมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ สวนเสือ (The Lion Park) เปลียนเป็ นบรรยากาศการท่องเทียวเป็ นแบบ
ซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริ กา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือ ยีราฟ ม้ าลาย และสัตว์แปลกๆอืน
อีกมากมายรอให้ ท่านได้ ไปสัมผัสและเก็บภาพประทับใจกันได้ เต็มที ซึงสัตว์เหล่านั นอยู่
อาศัยกันในป่ าตามแบบระบบนิเวศน์อนั แตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นั นๆ ในแต่ละ
โซน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง
พิเศษ บริ การท่ านด้ วยบาร์ บีคิวเนื อสัตว์ หลากชนิดแบบแอฟริ กัน อาทิ เช่ น เนื อ
กวาง ม้ าลาย จระเข้ ควายป่ า ฯลฯ
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั Peermont Metcourt หรื อ เทียบเท่า
โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟาร์ มเลี ยงนกกระจอกเทศ –Table Mountain – ย่ านมลายู
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพกั
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพือเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเ่ มืองเคปทาวน์
ออกเดินทาง โดยเทียวบินที ……..
เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ จากนั นนําท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อนั ป็ นเอกลักษณ์อีก
อย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์ มเลี ยงนกกระจอกเทศ ทีมีชือเสียงของเมือง
West Coast Ostrich Farm เรี ยนรู้เรื องราวอันน่าสนใจยิงของนกกระจอกเทศ ทีมจี ดุ เด่น
คื เป็ นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนทีจะใช้ ปีกบินกลับมีความชํานาญในการใช้ ขาวิงได้ อย่าง
รวดเร็วทีสดุ ในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปั จจุบนั ยังเป็ นสัตว์เศรษฐกิจสําคัญของประเทศอีก
ด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง
เมนูจากเนื อและไข่ ของนกกระจอกเทศ
นําท่านขึ นกระเช้ าหมุนรอบตัวเองแบบ360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ ะ หรื อ Table Mountain 1ใน
7 สิงมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ทีตั งอยู่ทางทิศใต้
ของเมืองเคปทาวน์ เป็ นภูเขาที มีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลกั ษณะยอดเขาตัดขวาง
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เรี ยบจนดูเหมือนโต๊ ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่ อนโดย
ลมฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็ นพืชถิ นเดียวทีไม่มีในทีใดใน
โลก (Endemic Species) ข้ างบนภูเขานั นมีธรรมชาติทีสวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัว
ผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายนํ า และลําธาร นําท่านขึ นสูจ่ ุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดนี
ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ ทั งหมด(ทั งนี การนังกระเช้ าต้ องขึ นกับ
สภาพอากาศอีกด้ วย หากมีการปิ ดทําการทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลง
รายการโดยทีไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า ทั งนี เพือความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ น
สําคัญ)
จากนั นเดินทางเข้ าสูต่ วั เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
โลก อีกแห่งทีทา่ นไม่ควรพลาดในการไปเยือนครั งหนึงในชีวิต ทั งในยุคใหม่ทีเมืองนี เคย
ได้ รับเกียรติเป็ นเจ้ าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ทีผ่านมา แล้ วยังเป็ นเมืองเก่าแก่
กว่า 300 ปี อีกทั งสภาพอากาศที ค่อนข้ างบริ สุทธิ เกื อบตลอดทั งปี ด้ วยเป็ นเมืองที มี
ลักษณะคล้ ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด
นําท่านผ่านชม ย่านมลายู (Malay Quarter) เป็ นย่านทีมีบ้านเรื อนสีสนั สดใสตัดกันไปมา
มีชือว่า Bo-Kaap ซึงเป็ นชุมชนชาวมลายูที อพยพมาอยู่ในเมือง Cape Town ตั งแต่
ศตวรรษที 16 ย่านแห่งนี ตั งอยู่บนพื นทีลาดชันของเนินเขาSignal ซึงอยู่เหนือเขตเมือง
เก่าขึ นไป บริ เวณดัง กล่าวขึ นชื อเรื องความรุ่ มรวยทางวัฒนธรรมของชาวมาเลย์ ที ตั ง
รกรากมาช้ านาน ไม่ว่าจะเป็ น รัฐสภา City Hall หรื อมัสยิด Nurul ทีสร้ างขึ นตั งแต่ปี
1844 หรื อจะเป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ของชุมชนชาวมลายูซึงรวบรวมเรื องราวตั งแต่
ปี 1760 นอกจากนี ยังโดดเด่นจากบ้านเรื อนสีฉูดฉาดตามถนนหินซอกเล็กซอกน้ อยซึ ง
เป็ นเอกลักษณ์สาํ คัญของย่านนี ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารคํา
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั Stay Easy Cape Town หรื อ เทียบเท่า
ล่ องเรือชมแมวนํ า – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูท่ า่ เรื อฮูทเบย์ (Hout Bay) เพือล่องเรื อไปชมแมวนํ าจํานวนมากทีพากัน
มานอนอาบแดดรับความอบอุน่ จากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่
บริ เวณเกาะซีล (Seal Island) ซึงเป็ นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์
โลกน่ารักอีกชนิดทีหาดูไม่ได้ ในบ้ านเรา (ทั งนี การล่องเรื อต้ องขึ นกับสภาพอากาศด้ วย
หากมีการปิ ดทําการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการโดยทีไม่
จําเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า ทั งนี เพือความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
จากนั นนําท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถินทีนา่ รักน่าเอ็นดูไม่แพ้ กนั นันคือ เหล่านก
เพนกวิน ทีมีถินอาศัยตามธรรมชาติอยูบ่ ริ เวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ทีมี

กลางวัน
บ่าย

คํา
วันทีหก
เช้ า

11.30 น.
14.55 น.
22.20 น.
วันทีเจ็ด
00.35 น.
13.20 น.

บ้ านเรื อนของเหล่ามหาเศรษฐี ทีตั งลดหลันกันอยูบ่ นเชิงเขา หันหน้ าออกสูท่ ้ องทะเลสี
คราม
เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริ กนั ตัวน้ อยพากันเดินต้ วมเตี ยมอย่างมี
ความสุขกันอยูบ่ นหาดโบลเดอร์ อนั สงบเงียบนี ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนี
อย่างสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง พิเศษ บริ การท่านด้ วย เมนูก้ งุ
มังกร ท่านละ 1 ตัว
จากนั นนําท่านเดินทางสูแ่ หลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม
ณ บริ เวณ Cape Point จุดสําคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้ วยความยากของ
การเดินเรื อ ผ่านเส้ นทางนี ไปได้ นั นช่างยากเย็น ทําให้ มตี ํานานเรื องเล่าของเหล่ากะลาสี
นักเดินเรื อ ทีกล่าวขานกันมาเป็ นเวลานาน ตั งแต่อดีตทั งการหายสาบสูญไปอย่างไร้
ร่องรอย ด้ วยกระแสคลืนลมอันโหดร้ าย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทําให้ มีการ
กล่าวถึงการก้ าวผ่านอาณาเขตนี ไปได้ ด้วยความหวังยิงนั น ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว
อันเป็ นทีมาแห่งชือของแหลมแห่งนี ทีต้องอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิงนันเอง
รับประทานอาหารคํา
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั Stay Easy Cape Town หรื อ เทียบเท่า
เคปทาวน์ – Green Market Square – ย่ านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้ อนท์ – สนามบิน
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Green Market Square เป็ นตลาดทีอยูใ่ จกลางเมืองเคปทาวน์ ซึงมี
สินค้ าหลากหลายชนิดมากมาย อาทิเช่น ผ้ าชนิดต่างๆ สร้ อยคอ หน้ ากาก สินค้ าพื นเมือง
ของฝากต่างๆมากมาย ให้ ทา่ นอิสระเลือกซื อสินค้ าฝากตามอัธยาศัย จากนั นนําท่าน
ถ่ายรูปและพักผ่อนบริ เวณริ มอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้ อนท์
(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานทีพกั ผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนคํา อัน
งดงามรอให้ ทา่ นได้ สมั ผัส ทั งร้ านอาหาร ร้ านค้ า โรงภาพยนต์ บริ เวณท่าเรื อนั น อีก
มุมมองทีตา่ งและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเคปทาวน์
ออกเดินทางสูส
่ นามบินเคปทาวน์

เดินทางกสูเ่ มืองแอดดิสอาบาบา โดยเทียวบินที ET 846
ถึงสนามบินแอดดิสอาบาบา เพือรอเปลียนเครือง

แอดดิสอาบาบา – กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที ET 618
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ขอสงวนสิทธิการย้ายเมืองทีเข้าพ ัก เช่น กรณีท ีเมืองน ันมีการจ ัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯไปเข้าพ ักเมืองทีใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ
ปร ับเปลียนตามความเหมาะสม

** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีทก
ุ ครั งก่อนทําการออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **
** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีทก
ุ ครั ง

EASY SOUTH AFRICA 7 D 4 N BY ET
กําหนดว ันเดินทาง:

07-13 มี.ค. 61 / 23-29 พ.ค. 61
อ ัตราค่าบริการ

ผู ้ใหญ่ พักห ้องคู่ (ห ้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

ราคา
59,911.-

ผู ้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห ้อง
(ไม่อนุญาติให้เข้าพ ัก เนืองจากโรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มบ
ี ริการห้องพ ัก

-

แบบ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)
พ ักห้องเดียว เพิมท่านละ

10,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน
(ไม่อนุญาติให้เข้าพ ัก เนืองจากโรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มบ
ี ริการห้องพ ัก
แบบ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)

-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่อนุญาติให้เข้าพ ัก เนืองจากโรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มบ
ี ริการห้องพ ัก

-

แบบ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)
ในกรณีไม่ใช้ต วั เครืองบิน ลดท่านละ
(ต วั กรุงเทพ-แอฟริกาใต้-กรุงเทพ และ ไฟลต์ภายใน)

20,000.-

หน ังสือเดินทางส ัญชาติไทย ไม่ตอ
้ งทําวีซา
่
ช ันธุรกิจเพิมเงินจากราคาท ัวร์ เริมต้นทีทา่ นละ
(ราคาสามารถยืนย ันได้ก็ตอ
่ เมือทีน งั confirm เท่าน ัน)

กําหนดว ันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

06-12 เม.ย. 61 / 11-17 เม.ย. 61
อ ัตราค่าบริการ

ผู ้ใหญ่ พักห ้องคู่ (ห ้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

ราคา
63,911.-

ผู ้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห ้อง
(ไม่อนุญาติให้เข้าพ ัก เนืองจากโรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มบ
ี ริการห้องพ ัก

-

แบบ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)
พ ักห้องเดียว เพิมท่านละ

10,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน
(ไม่อนุญาติให้เข้าพ ัก เนืองจากโรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มบ
ี ริการห้องพ ัก
แบบ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)

-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน
-

(ไม่อนุญาติให้เข้าพ ัก เนืองจากโรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มบ
ี ริการห้องพ ัก
แบบ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)
ในกรณีไม่ใช้ต วั เครืองบิน ลดท่านละ

20,000.-

(ต วั กรุงเทพ-แอฟริกาใต้-กรุงเทพ และ ไฟลต์ภายใน)
หน ังสือเดินทางส ัญชาติไทย ไม่ตอ
้ งทําวีซา
่
ช ันธุรกิจเพิมเงินจากราคาท ัวร์ เริมต้นทีทา่ นละ
(ราคาสามารถยืนย ันได้ก็ตอ
่ เมือทีน งั confirm เท่าน ัน)

โปรดสอบถาม

“ราคาท ัวร์สา
ํ หร ับลูกค้าทีถอ
ื พาสปอร์ตไทยเท่าน ัน”
**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
หมายเหตุ : สําหร ับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ
้ งถิน และ Ranger ท่านละ 41 USD และ
ค่าทิปม ัคคุเทศก์จากเมืองไทย ท่านละ 21 USD***

**บริการแจกนํ าดืมว ันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

บริษัทฯสงวนสิทธิท ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีท ีกองตรวจคนเข ้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
ั ทีทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมได ้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน
บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทั งนีข ึนอยูก
่ ับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
ั ต่าง ๆ ทีไม่
สามารถ คาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ น
สําคัญ)
บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
กรณีท ีคณะไม่ครบจํานวน15ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่าน
ทราบ ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว
ในกรณีท ีลก
ู ค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทั งสิน

อ ัตราบริการนีรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ค่าตัวเครืองบิน ชั นประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวน
ั เดินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยู่
ต่อ จะต ้องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ
่ ายใต ้เงือนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่านํ าหนั กสัมภาระรวมในตัวเครืองบินท่านละไม่เกิน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สําหรับไฟลต์นานาชาติ)
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ
ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าเข ้าชมสถานทีทอ
่ งเทียวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากต ้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได ้จากเจ ้าหน ้าที)
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประก ันการเดินทางสําหร ับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมก ับทางบริษ ัทได้ **
เบียประกันเริมต ้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบียประกันเริมต ้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมอ
ี ายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อ ัตราบริการนีไม่รวม
1.
2.
3.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่า
นํ าหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 23 ก.ก. ต่อชิน และมากกว่า 2 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีท ีสายการบินมีการปรับขึนราคา

4.
5.
6.
7.
8.

ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท ้องถิน และ Ranger (ท่านละ 41 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน 3 USD ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 USD )
ไม่รวมค่าวีซา่ สําหรับคนต่างชาติ
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

เงือนไขการสํารองทีน งั
1.
2.

กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 45 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 บาท (ทีน ง
ั จะยืนย ันเมือ
ได้ร ับเงินม ัดจําแล้วเท่าน ัน)
การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้
เรียบร ้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต ้องสํารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนั นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทั งหมด

2.

แจ ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

3.

แจ ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

4.

แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช ้จ่ายทั งหมด

5.

บริษ ท
ั ขอสงวนสิท ธิใ นการเก็ บ ค่า ใช้จ ่า ยท ัง หมดกรณี ท ่า นยกเลิก การเดิน ทางและมีผ ลทํ า ให้ค ณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษท
ั ฯกําหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
และผู ้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.

กรณีเจ็ บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลือ นการเดิน ทางของท่า นไปยั ง คณะต่อ ไปแต่ ทั ง นี ท่า นจะต ้องเสีย ค่า ใช ้จ่ า ยทีไ ม่ ส ามารถเรีย กคืน ได ้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ

7.

กรณีย ืนวีซา
่ แล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติวซ
ี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา
่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัด
จํ ามาแล ้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็ บเฉพาะค่า ใช ้จ่า ยทีเกิดขึนจริง เช่น ค่า วีซ่าและค่า บริการยืนวีซ่า / ค่ามั ดจํ าตัว
เครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จํานวน

8.

กรณีวซ
ี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกต วั โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์
ท ังหมด

9.

กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่วา่ เหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ท ังหมด

ข้อมูลเพิมเติม
เรืองต วั เครืองบินและทีน งั บนเครืองบิน
1.

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการ
บิน เป็ นผู ก้ ํ า หนด ซึง ทางบริษั ทฯ ไม่ ส ามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณี ย กเลิก การเดิน ทาง และได ้
ดําเนินการ ออกตัวเครืองบินไปแล ้ว (กรณีตัว REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั น

2.

ทางบริษัทได ้สํารองทีนังพร ้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง

3.

หากตัว เครือ งบิน ทํา การออกแล ้ว แต่ท่านไม่ส ารถออกเดินทางได ้ ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิ เรียกเก็บ ค่า ใช ้จ่า ย
ตามทีเกิดขึนจริง

เรืองโรงแรมทีพ ัก
1.

เนืองจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) ,ห ้องคู่
(Twin/Double) และห ้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยู่
คนละชั นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มห
ี ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึงถ ้าเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะได ้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ
1 เตียงพั บเสริม หรือ อาจมีความจํ าเป็ นต ้องแยกห ้องพั กเนืองจากโรงแรมนั นไม่สามารถจัดหาได ้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงินเพิมเติมในกรณีท ีอาจมีการแยกห ้องพัก

2.

กรณีทม
ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สําหร ับผูท
้ ี มอ
ี ายุตํ ากว่า 18 ปี
ต ังแต่ว ันที 1 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กา
ํ หนดให้เด็กทีมอ
ี ายุตํากว่า 18 ปี
ทีเดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสารด ังต่อไปนี
A. หากเดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา จะต้องมี


สําเนาสูตบ
ิ ัตร พร ้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต ้องมีการประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เท่านั น

B. หากเดินทางก ับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องมี


สําเนาสูตบ
ิ ัตร พร ้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต ้องมีการประทับตรารั บรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เท่านั น



หนังสือยินยอมทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบิดา หรือ มารดาทีไม่ได ้เดินทางมาด ้วย และหนั งสือยินยอมต ้องมีอายุไม่เกิน 2
เดือนก่อนวันเดินทาง
ในกรณีท ีผท
ู ้ ีม อ
ี ายุตํากว่า 18 ปี และอยูใ่ นการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงท่านเดียว จะต้องมี




คําสังศาลทีให ้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บด
ิ าหรือมารดาทีเดินทางพร ้อมกับเด็ก
ในกรณีท ีบ ิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึงเสียชีวต
ิ แล ้ว ให ้นํ าใบมรณะบัตรมาแสดง

C. หากเดินทางก ับผูใ้ หญ่ท ีไม่ใช่ บิดามารดา





สําเนาสูตบ
ิ ัตร พร ้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต ้องมีการประทับตรารั บรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เท่านั น
หนังสือยินยอมให ้เดินทางทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบิดามารดา หรือผู ้ปกครองตามกฎหมาย และ
สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู ้ปกครองตามกฏหมาย และ
ทีอยูแ
่ ละหมายเลขโทรศัพท์ท ีตด
ิ ต่อได ้ของบิดามารดา หรือผู ้ปกครองตามกฏหมาย

D. หากเด็กเดินทางคนเดียว






สําเนาสูตบ
ิ ัตร พร ้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต ้องมีการประทับตรารั บรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เท่านั น และ
จดหมายรับรองของผู ้ทีมารับเด็กทีประเทศแอฟริกาใต ้ ต ้องมี ทีอยู่ และรายละเอียดข ้อมูลเพือการติดต่อ และ
สําเนาเอกสารบัตรประจํ าตัวประชาชนของผู ้ที มารั บเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุ ญาตอยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ)
และทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท ีตด
ิ ต่อได ้ของบิดามารดา หรือผู ้ปกครองตามกฏหมาย และบุคคลที เด็กจะไปอยู่อาศัย
ด ้วยในแอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหนึง
หนังสือยินยอมให ้เดินทางทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบิดาและมารดา หรือผู ้ปกครองตามกฎหมาย หรือ
เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึงพร ้อมกับ คําสังศาลทีให ้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์

โปรดทราบในใบแจ ้งเกิดจะต ้องมีข ้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต ้องแปลเอกสารฉบับนั น
เป็ นภาษาอังกฤษ และต ้องได ้รับการรั บรองจากประเทศทีออกเอกสารฉบับนั น หากผู ้โดยสารเดินทางโดยทีไม่มเี อกสารเหล่านี
อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข ้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต ้
ข ้อกํ า หนดทีร ะบุ ข ้างต ้นอาจไม่ ม ีผ ลบั ง คั บ ใช ้กั บ ผู โ้ ดยสารที อ ยู่ ใ นระหว่ า งการเปลีย นเครื อ ง เว้น แต่ผู ้โ ดยสารท่า นน ัน
จําเป็นต้องมีวซ
ี ่าในการเดินทางผ่านควรยืนหนั งสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซา่ ในการเดินทางผ่าน และผู ้
เดินทางควรพกทั งหนังสือรับรองและวีซา่ ติดตัวไว ้ขณะเดินทาง

E. ข้อยกเว้น





หากผู ้โดยสารทีอายุตํากว่า 18ปี เดินทางสูแ
่ อฟริกาใต ้ก่อนวันที 1 มิถน
ุ ายน พ.ศ.2558 สามารถเดินทางได ้โดยทียังไม่ต ้อง
มีเอกสารเหล่านี โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที 1 มิถน
ุ ายน พ.ศ.2558 ได ้
ผู ้โดยสารทีอายุตํากว่า 18ปี ไม่จําเป็ นต ้องมีเอกสารหากเป็ นการเดินทางผ่านเพือเปลียนเครืองทีสนามบินนานาชาติ
ผู ้โดยสารทีอายุตํากว่า 18ปี และถือวีซา่ แอฟริกาใต ้ ไม่จําเป็ นต ้องแสดงเอกสารเหล่านี
ในกรณีท ีบางประเทศได ้มีการรับรองชือผู ้ปกครองอย่างเป็ นทางการในหนั งสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี สามารถใช ้
ยืนแสดงหลักฐานแทนได ้ (ตัวอย่างเช่น: หนั งสือเดินทางของอินเดียทีมรี ะบุช ือผู ้ปกครองของเด็ก สามารถใช ้เอกสารนีย ืน
แทนเอกสารใบแจ ้งเกิดได ้

