
 

 

 
 

 

เอ็ม ด ีทวัรฯ์ ขอร่วมเปิดประสบการณอ์นัยิ�งใหญ่ 
นาํท่านคน้หาความงดงามของธรรมชาตทิี�ซอ่นเรน้ ดว้ยเสน้ทางที�คดัสรรอย่างปราณีต 

พรั�งพรอ้มดว้ยความสะดวกสบาย หรูหราอลงัการของ โรงแรม เดอะ พาเลส แห่ง ซนั ซติี� 
ท่องซาฟารีดว้ยรถจี�บเปิดหลงัคา ร่วมคน้หา BIG FIVE ณ พลิาเนสเบร์ิก  

อุทยานแหง่ชาตทิี�ยงัสมบูรณด์ว้ยสตัวป่์ามากมาย 
ขอใหเ้ราไดเ้ป็นส่วนหนึ�งในมาตรฐานที�ท่านใหค้วามไวว้างใจ 

 
 

 

 
พรทีอเรยี – ซนั ซติี� – พิลาเนิสเบิรก์ (ท่องซาฟาร)ี – โจฮนัเนสเบิรก์ – เคปทาวน ์– แหลมกูด้โฮป 

 

กําหนดการเดินทาง 
 
วนัพุธที� 16 ตลุาคม พ.ศ. 2562 (1)  กรุงเทพฯ  
22.30 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว W สายการบินเคนย่า แอร์เวย์   
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินเคนย่า แอร์เวย์  เข้าประตู 10) 
 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (2)   (ไนโรบี) – โจฮันเนสเบิร์ก – พรีทอเรีย – ซัน ซิตี�   
01.20 น. ออกเดินทางสู่ไนโรบี โดยเที�ยวบินที� KQ887 
06.10 น. ถึงไนโรบี เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง  
07.45 น. ออกเดินทางสู่โจฮนัเนสเบิร์ก โดยเที�ยวบินที� KQ760 
 *** (หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
10.55 น. ถึงโจฮนัเนสเบิร์ก จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองพรีทอเรีย เมืองหลวงด้านการบริหารของ

สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้และเป็นศูนยก์ลางสถานที�สําคญัทางราชการ เช่น ที�ทาํการสถานทูตต่างๆ 
นอกจากนั�นยงัเป็นนครที�ไดรั้บสมญานามวา่ “เมืองแห่งดอกแจคคาแรนดา” ท่านสามารถชมดอก
แจคคาแรนดาสีม่วงสดที�จะบานสะพรั�งไปทั�วเมืองในฤดูใบไมผ้ลิ สวยงามไม่แพด้อกซากุระบาน 
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ในญี�ปุ่ น นาํท่านผ่านชมอนุสาวรียว์ร์ูเทรคเกอร์ อนุสรณ์สถานรําลึกถึงการอพยพขึ�นสู่ตอนเหนือ
ของชาวบวัร์ ทาํเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDINGS) ซึ�งถือวา่เป็นที�ทาํการของรัฐบาลที�
สวยที�สุดในโลก 

 
 
 
 
 
 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ ซัน ซิตี� แหล่งคาสิโน และสถานเริงรมณ์ที�สวยงาม โดยเมื�อปลายปี 2535 

ได้มีสิ� งมหัศจรรย์เกิดขึ�นในซัน ซิตี�  เมืองเนรมิตไดถู้กสร้างเสร็จสมบูรณ์และเรียกตวัเองว่า 
“ลอสท์ ซิตี�” ภายในประกอบไปดว้ยโรงแรมหรูหราระดบัโลกชื�อ “เดอะพาเลซ” ตกแต่งดว้ยวสัดุ
ชั�นเยี�ยมจากทั�วโลก ทะเลเทียม สนามกอล์ฟ 18 หลุม สวนสัตว ์คาสิโน ตลอดจนสถานบนัเทิง
เริงรมย ์สวนป่าอนักวา้งใหญ่ และอื�นๆ อีกมากสุดจะพรรณา และที�นี� เองเป็นสถานที�จดัประกวด
นางงามโลก หรือมิสเวลิด ์ 

 แลว้อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั จากนั�นเพลิดเพลินกบั AFTERNOON HIGH TEA ลิ�มรส
ชาและกาแฟแบบแอฟริกนัที�ปรุงสูตรพิเศษหอมกรุ่น แกลม้ดว้ยขนมเคก้ คุกกี� รสชาติเป็นเลิศ 
และแซนวชิระดบัพรีเมี�ยมสารพดัแบบ และใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกตา่งๆ
ของโรงแรม 
- สระว่ายนํ�าขนาดใหญ่ และทะเลเทียมนํ�าจืดที�เรียกวา่ Valley of Wave จาํลองลกัษณะเหมือน

ทะเลจริงๆ แวดลอ้มดว้ยขนุเขาและตน้ไม ้มีคลื�นยกัษเ์ทียมที�คอยโถมกระหนํ�าโดยจะมีการ
เตือนทุกๆ 5 นาทีก่อน เพื�อที�ท่านจะไม่พลาดไฮไลทส์ําคญั หรือท่านจะเดินทางขา้มสะพาน
แห่งกาลเวลา (BRIDGE OF TIME) สองขา้งสะพานมีชา้งแกะสลกัตวัมหึหารอตอ้นรับท่าน
อยู่สะพานแห่งนี� เชื�อมต่อกบักองหินมหึมาที�เรียกว่า The Lost City ที�เชื�อว่าสูญหายไปจาก
แผ่นดนิไหว ทุกๆ หนึ�งชั�วโมงสะพานแห่งนี�จะเขย่าเสมือนเกิดแผ่นดินไหวจริงๆ 

- THE MAZE OF THE LOST CITY ที�เพิ�งเปิดเมื�อเดือนกนัยายน 2012 มีขนาดกวา้งขวาง
กวา่ 1 เอเคอร์ เดินทางขา้มผ่านสะพานแขวนยาว 100 เมตรเพื�อเขา้สู่เขาวงกต ให้ท่านไดไ้ข
ปริศนาสู่ดา้นบนของเขาวงกตที�ท่านจะไดชื้�นชมภาพอนัสวยงามของ SUN CITY RESORT    

- นอกจากนี�ยงัมโีรงภาพยนตร์ ร้านคา้ ดิสโกเ้ธค คาสิโน 2 แห่ง (The Jungle Casino และ Sun 
City Hotel Casino) ที�เปิดตลอด 24 ชั�วโมง  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั PALACE OF THE LOST CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัศุกร์ที� 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (3) ซัน ซิตี� – พลิาเนิสเบิร์ก (ท่องซาฟารี)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์ก  อุทยานฯซึ� งมีอาณาเขตกวา้งใหญ่เป็นอนัดบั      

4 ของแอฟริกาใต ้เกิดขึ�นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื�อ 1,200 ลา้นปีก่อน สภาพทางธรณี         
จึงมีความหลากหลายทั�งทุ่งหญ้า เนินเขา ภูเขาหิน และแอ่งกระทะ นอกจากนั�นยงัมีสัตว์
เฉพาะถิ�นใกลสู้ญพนัธ์ุ เช่นไฮยีน่าสีนํ� าตาล เซเบิล แอนทีโลป (SABLE ANTELOPE) และมา้
ลายภูเขา  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านสนุกสนานตื�นเตน้และเพลิดเพลินกบัการนั�งรถจี�ปเปิดประทุนส่องสัตว ์เพื�อชมสัตวป่์าที�

อาศยัอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติในป่าและร่วมคน้หาสัตวใ์หญ่ 5 ชนิด แห่งป่าซาฟารี หรือ 
THE BIG FIVE อาทิ สิงโต, เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารีประเทศ
แอฟริกาใต ้ท่านจะตอ้งภูมิใจ เพราะสัตวเ์หล่านี� เหลือให้ชมไม่มากนกั ท่านจะไดช้มสัตวต์่างๆ 
เหล่านั�นอย่างใกลชิ้ดบนรถขบัเคลื�อนสี�ลอ้ที�สามารถวิ�งลดัเลาะไปไดทุ้กหนทุกแห่งโดยท่านไม่
ตอ้งใชก้ลอ้งส่องทางไกล ถา้ท่านไดเ้ห็นครบถือเป็นการไดช้มสัตวท์ี�สมบูรณ์แบบที�สุด 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั IVORY TREE GAME LODGE  หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเสาร์ที� 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (4) พลิาเนิสเบิร์ก (ท่องซาฟารี) – โจฮันเนสเบิร์ก   
เชา้ นาํท่านสัมผสักบัการ ท่องซาฟารีในยามเช้าตรู่ ให้ท่านไดสู้ดอากาศอนัแสนสดชื�นในช่วงเช้า 

พร้อมกบัชมสัตวป่์า ตามหา Big 5 ที�หาชมไดย้าก ท่านจะไดม้ีโอกาสถ่ายรูปกบัสัตวต์่างๆ ใน
ธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด เพราะการทาํ GAME DRIVE ในตอนเยน็และตอนเชา้นั�น มีความแตกต่าง
กนัในหลายดา้น ทั�งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตวเ์พราะสัตวบ์างชนิดออกหากินในตอนเช้าตรู่ 
ส่วนสัตว์บางชนิดออกหากินในตอนเย็นและคํ�า ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่           
โรงแรมที�พกั / รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัสู่  
เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เมืองใหญ่และทนัสมยัที�สุดของแอฟริกาใต ้เมืองนี� ถูกสร้างขึ�นเพื�อรองรับ
การตื�นทองของคนจากทุกมุมโลกจนไดรั้บสมญาวา่ “THE GOLD CITY”   

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเยี�ยมชม สวนเสือ (The Lion Park) ชมชีวิตสัตวป่์าอย่างใกลชิ้ด โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ

เพื�อให้ท่านไดศึ้กษาพฤติกรรมของสัตวไ์ดอ้ย่างใกลชิ้ด อาทิเช่น โซนเจา้ป่าซึ� งจะรวม White 
Lion, Cheetah, Wild Dog และยงัมีโซนสัตวต์ระกูลมีเขาอย่าง Springbuck, Gemsbok, Blesbok, 
ยีราฟ และมา้ลาย จากนั�นนาํท่านชม โจฮันเนสเบิร์ก เมืองแห่งขุมทองคาํในอดีต แหล่งรวมของ
ความบนัเทิง กิจการร้านคา้และธุรกิจมาตั�งแต่เมื�อ 100 กวา่ปีก่อน ทั�งคนขาว คนดาํ คนผิวสี ต่าง
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มารวมกนัอยู่ที�นี� ในยุคที�การแบ่งแยกสีผิวยงัดาํเนินอยู่ ชุมชนต่างผิวเกิดขึ�นคนละมุมเมือง เมือง
คนขาว เช่น แซนด์ตนั (SANDTON) และเมืองคนดาํคือ โซเวโต (SOWETO) ตวัเมืองโจฮนัเน
สเบิร์กทุกวนันี�มีลกัษณะไม่ต่างจากเมืองใหญ่ทั�วโลก ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก โตเกียว หรือ ริโอ 
เดอ จาเนโร เพราะพลุกพล่านดว้ยผูค้นและเตม็ไปดว้ยตึกสูงระฟ้า นบัวา่เป็นเมืองที�เจริญเติบโต
รวดเร็วและมีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด อาคารต่างๆ จะมีอายุไม่เกิน 20 ปี ผิดกบัในยุโรปที�มีตึก
อายุนบัร้อยปีให้เราไดเ้ห็นกนั งานสถาปัตยกรรมมกัจะเน้นความสูงของอาคารมากกว่าความ
สวยงาม แต่ภายใตก้ารวางผงัเมืองที�ดีดงันั�นจึงพบเห็นแต่ถนนที�ตดัตรงไปตรงมากบัอาคารทรง
สูงแบบกล่องไมข้ีด 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ “ภัตคารคาร์นิวอร์”  
 นาํเขา้ที�พกั D’OREALE GRANDE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัอาทิตย์ที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (5) โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบิน 
09.55 น. ออกเดินทางต่อสู่เคปทาวน์ โดยเที�ยวบินที� SA323 
 *** หมายเหตุ สายการบิน (ภายใน) South African Airways (SA) นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระที�

โหลด ชั�นประหยัด (Economy Class) 23 กิโลกรัม / 1 ชิ�น / 1 ท่าน   
 http://www.flysaa.com/th/en/manageMyTrip/baggage/checkedBaggage.html 
12.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเคปทาวน์ เมืองใหญ่ที�ต ั�งอยู่ปลายสุดของทวปีแอฟริกา และจดัว่าเป็นเมือง

ริมอ่าวที�มีความสวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก *** (หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ
เปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�
ให้บริการ ***   นาํท่านเดินทางสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศจดัไดว้า่เป็นนกที�มีขนาด
ใหญ่ที�สุดในโลก เที�ยวชมรอบๆฟาร์มที�ท่านจะไดเ้ห็นนกกระจอกเทศมากมายอยู่อย่างอิสระ
ท่ามกลางทุ่งหญา้โดยมีเจา้หนา้ที�คอยใหข้อ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบันกกระจอกเทศ เช่น ความเป็นอยู่
ของนก อาหารการกิน การสังเกตเพศของนกการวางไข่ รวมทั�งขอ้มลูอื�นๆ ของนกกระจอกเทศที�
น่าสนใจ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชมเมือง เคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที�มีอายุกวา่ 300 ปี ไดชื้�อวา่เป็นเมืองที�สวยที�สุดในโลกแห่ง

หนึ�ง ตั�งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต ้ผ่านชมสถานที�สําคญัต่างๆของเมือง เช่น The Houses of 
Parliament, The Cape Town city hall, Green Market Square, ย่านมาเลย์ที�มีตึกแถวสีสันสดใส 
พร้อมแวะถ่ายรูปริมทะเลที�มีฉากหลงัเป็นแนวภูเขาทอดตวัยาวสวยงามดั�งภาพเขียน ชม ปราสาท
กู๊ดโฮป ซึ� งเป็นป้อมปราการของเมืองเคปทาวน์ และถือว่าเป็นสิ�งก่อสร้างสมยัแรกๆ ของอนา
นิคม จากนั�นนาํท่านไปเก็บภาพถ่ายงดงามบริเวณ Blouberg Beach ต ั�งอยู่บริเวณริมฝั�งตะวนัตก
ของแอฟริกา และมีฉากหลงัเป็นภูเขาโตะ๊และมหาสมุทรแอดแลนติค  จากนั�นนาํท่านขึ�นกระเช้า
ลอยฟ้าที�ทนัสมยัที�สุดแห่งหนึ� งของโลกสู่ ยอดเขาเทเบิลเมาท์เท่น ที�มีความสูงเหนือกว่า
ระดบันํ�าทะเล 1,000 เมตร มีลกัษณะเหมือนโตะ๊ขนาดใหญ่ตั�งเป็นปราการหินของเมืองเคปทาวน์ 
และถือเป็นสัญลกัษณ์ของเคปทาวน์ ขึ�นถึงยอดเขาบนัทึกภาพความงามของตวัเมืองเคปทาวน์ที�มี

http://www.flysaa.com/th/en/manageMyTrip/baggage/checkedBaggage.html
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มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นฉากหลงั (*** ขอสงวนสิทธิ�การขึ�นกระเช้าในกรณีที�สภาพอากาศไม่
เอื�ออํานวย ***) แลว้ท่านสามารถชอ้ปปิ� งของฝาก, เสื�อผา้แบรนดนิ์ยม, หรือสินคา้แบรนด์เนมที�
หา้ง V&A Waterfront หา้งขนาดใหญ่ที�รวบรวมร้านคา้หลากหลายกวา่ 450 ร้าน  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั TABLE BAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัจนัทร์ที� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (6) เคปทาวน์ – แหลมกู้ดโฮป – เคปทาวน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านนั�งเรือเฟอร์รี� ขา้มอ่าวเทเบิ�ล (Table Bay) เพื�อขา้มไปยงั เกาะร็อบเบน (Robben Island) 

เป็นภาษาดตัซ์ แปลว่า แมวนํ� า นําท่านชมเกาะร็อบเบน ซึ� งเป็นเกาะเล็กๆนอกชายฝั�งเมือง           
เคปทาวน์ เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยสงครามโลกครั� งที�สอง เ ป็นเกาะว่างเปล่าที�ซึ� ง                
เนลสัน แมนเดลา อดีตผู ้นาํแอฟริกาใต้ถูกขงัอยู่ เป็นเวลา 18 ปี จากที�เขาถูกขงัทั�งหมด 27 ปี 
ปัจจุบนัเกาะร็อบเบนกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางประวตัิศาสตร์ และไดเ้ป็นมรดกโลก ท่านจะ
ไดเ้ห็นกรงขงัที�เนสสัน แมนเดลาเคยอยู่ (*** ขอสงวนสิทธิ�การนั�งเรือเฟอร์รี�  ในกรณีที�สภาพ
อากาศไม่เอื�ออํานวย ***) 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู้ดโฮป พิสูจน์ความแรงของคลื�นลมบริเวณ      

เคปพอ้ยทต์รงปลายสุดของแหลมกูด้โฮปที�ไดรั้บฉายาจากนกัสํารวจชาวโปรตุเกสวา่ “แหลมแห่ง
พายุ” เนื�องจากกระแสนํ�าอุ่นที�มีอุณหภูมิไม่เท่ากนัมาประทะกนั ทาํใหอ้ากาศบริเวณนี�แปรปรวน
และในทะเลมีหมอกจดั ให้ท่านไดชื้�นชมความสวยงามและโด่งดงัของแหลมกู้ดโฮป ซึ� งตั�งอยู่
ตรงจุดเชื�อมต่อกนัระหวา่งมหาสมุทรแอทแลนติคกบัมหาสมุทรอินเดีย จากนั�นนาํท่านเดินทาง
กลบัสู่เคปทาวน์ ระหวา่งทางชม ชายหาดโบลเดอร์ แหล่งที�อยู่อาศยัของนกเพนกวินแอฟริกนั ที�
ใชชี้วติอย่างอิสระตามธรรมชาติร่วมกบัชาวบา้นแถบนั�น  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั TABLE BAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคารที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (7)  เคปทาวน์ – Groot Constantia Wine  – (ไนโรบี)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสู่ ไร่ไวน์ Groot Constantia  แหล่งผลิตไวนเ์ก่าแก่ที�สุดในเมืองเคปทาวน์ เล่ากนั

วา่ที�นี�เป็นที�แรกที�เริ�มปลูกองุ่นโด่งดงัมาจนถึงทุกวนันี�  นาํท่านเยี�ยมชมไร่องุ่นเก่าแก่กวา่ 330 ปี 
ท่ามกลางหุบเขาคอนสแตนเทียอนัเขียวชอุ่ม ชมหอ้งเก็บไวนต์่างๆ พร้อมลิ�มรสไวนช์ั�นเลศิและ
สามารถซื�อกลบัไดใ้นราคาไม่แพง นาํท่านชมพิพิธภณัฑท์ี�บอกเลา่ความเป็นมาประวตัิของกรูท
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คอนสแตนเทยี และดเูฟอร์นิเจอร์โบราณในอาคารสไตลเ์คปดชัตท์ี�บูรณะขึ�นมาใหม่ นอกจากนี�
ยงัมีอปุกรณ์ทาํไวนเ์ก่าแก่ในพิพิธภณัฑใ์หช้ม จากนั�นไดเ้วลานาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบิน 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ไนโรบี โดยเที�ยวบินที� KQ783 
22.05 น. ถึงไนโรบี เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
23.59 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� KQ886 
 

วนัพุธที� 23  ตุลาคม พ.ศ. 2562 (8)    (ไนโรบี) – กรุงเทพฯ  
13.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี หรือ ซี) 
 
*** หมายเหตุ *** 
 ราคา และ รายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั

ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคท์ี�จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์  ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 
หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้
 

 

 

 
*** (ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์แอฟริกา  ) *** โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน  (408) 

1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ้่ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 

 
 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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เด็กที�มีอายุตํ�ากว่า 18 ปี เดินทางเข้า หรือ ออกจากประเทศแอฟริกาใต้ 

 
ต ั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใตก้าํหนดใหเ้ดก็ที�มีอายุต ํ�ากวา่ 18 ปี ที�

เดินทางเขา้ หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต ้จะตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�  
 

A. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดาจะต้องม ี
- เอกสารใบแจง้เกิดฉบบัเตม็ตวัจริง หรือ สําเนาที�มีการรับรอง 
- เอกสารใบเกิดฉบบัภาษาองักฤษ แปลโดยบริษทัฯที�มีตราประทบั และนาํใบแปลไปให้ที�กรมการกงศุล

ประทบัตรา (นาํใบเกิดตวัจริงไปดว้ย)  
 

B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องม ี
- เอกสารใบแจง้เกิดฉบบัเตม็ตวัจริง หรือ สําเนาที�มีการรับรอง และ มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ�งดังต่อไปนี� 
- หนงัสือยินยอมที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดา หรือ มารดาที�ไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ย และหนงัสือยินยอมตอ้ง

มีอายุไมเ่กิน 4 เดอืนก่อนวนัเดินทาง หรือ 
- คาํสั�งศาลที�ใหสิ้ทธิในการดูแลเดก็โดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาที�เดินทางพร้อมกบัเดก็ 
- ในกรณีที�บิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ�งเสียชีวติแลว้ ใหน้าํใบมรณะบตัรมาแสดง 
- สําเนาพาสปอร์ตของบิดาหรือมารดา ที�ไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย 

*** ในกรณีที�เดก็เดินทางไปกบัมารดา ตอ้งใหบ้ิดาไปทาํหนงัสือยินยอมที�กองสัญชาติและนิติกรณ์เท่านั�น 
อยู่ที�กรมการกงสุลแจง้วฒันะ ชั�น3 ในจดหมายตอ้งระบุระยะเวลาในการเดินทาง ระบุชื�อผูด้ินทางวา่ไปกบั
ใคร ระบไุปวา่ไปแอฟริกาใต ้*** 
 

C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที�ไม่ใช่ บิดามารดา 
- สําเนาเอกสารใบแจง้เกิด และ 
- หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และ 
- สําเนาเอกสารบตัรประจาํตวัประชาชน ของบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และ 
- ที�อยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อไดข้องบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

 
D. หากเด็กเดนิทางคนเดียว 
- เอกสารใบแจง้เกิดตวัจริง หรือสําเนาเอกสารใบแจง้เกิดที�มีการรับรอง และ 
- จดหมายรับรองของผูท้ี�มารับเดก็ที�ประเทศแอฟริกาใต ้ตอ้งมีที�อยู่และรายละเอียดขอ้มูลเพื�อการติดต่อ และ 
- สําเนาเอกสารบตัรประจาํตวัประชาชนของผูท้ี�มารับเดก็ รวมถึง วซ่ีา หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศยั (หากมีการ

ขอตรวจสอบ) และ 
- ที�อยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อไดข้องบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และบุคคลที�เดก็จะไป

อยู่อาศยัดว้ยในแอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหนึ�ง 
- หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดาและมารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย หรือ 
- เอกสารแสดงความยนิยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�งพร้อมกบั คาํสั�งศาลที�ใหสิ้ทธิในการดูแล

เดก็โดยสมบูรณ ์
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*** โปรดทราบในใบแจง้เกิดจะตอ้งมีขอ้มูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้ง
แปลเอกสารฉบบันั�นเป็นภาษาองักฤษ และตอ้งไดรั้บการรับรองจากประเทศที�ออกเอกสารฉบบันั�น หากผูโ้ดยสาร
เดินทางโดยที�ไม่มีเอกสารเหล่านี�  อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเขา้ หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต ้*** 

 
ขอ้กาํหนดที�ระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบงัคบัใชก้บัผูโ้ดยสารที�อยู่ในระหวา่งการเปลี�ยนเครื�อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั�น
จําเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่าน ควรยื�นหนงัสือรับรองฉบบัสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดิน
ทางผ่าน และผูเ้ดินทางควรพกทั�งหนงัสือรับรองและวซ่ีาติดตวัไวข้ณะเดินทาง 
ข้อยกเว้น : 

- หากผูโ้ดยสารที�อายุต ํ�ากวา่ 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใตก่้อนวนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สามารถเดินทางได้
โดยที�ยงัไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี�  โดยสามารถเดินทางกลบัหลงัวนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 ได ้

- ผูโ้ดยสารที�อายุต ํ�ากวา่ 18ปี ไม่จาํเป็นตอ้งมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื�อเปลี�ยนเครื� องที�สนามบิน
นานาชาต ิ

- ผูโ้ดยสารที�อายุต ํ�ากวา่ 18ปี และถอืวซ่ีาแอฟริกาใต ้ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหล่านี�  
- ในกรณีที�บางประเทศไดม้ีการรับรองชื�อผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนงัสือเดินทางของเด็ก เอกสาร

เหล่านี� สามารถใช้ยืนแสดงหลกัฐานแทนได้ (ตวัอย่างเช่น: หนังสือเดินทางของอินเดียที�มีระบุชื�อ
ผูป้กครองของเดก็ สามารถใชเ้อกสารนี�ยื�นแทนเอกสารใบแจง้เกิดได ้

- สถาณทูตแอฟริกาใต ้ เบอร์โทร  02-659-2900  www.dirco.gov.za/bangkok 
- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กองหนงัสือเดินทาง โทร 02-9817257-60 
- กองสญัชาติและนิติกรณ์ เบอร์โทร 02-5751058-9 และ โทรสาร 02-5751054  

e-mail : consular04@mfa.go.th 
  

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dirco.gov.za/bangkok
mailto:consular04@mfa.go.th


 

แอฟริกาใต ้8 วนั    หนา้ 9 

อตัราค่าบริการ 
(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ �นไป) 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ท่านละ 106,000.-  บาท 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 101,000.-  บาท 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / ไม่มีเตียง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 90,000.-  บาท 

พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ   78,000.-  บาท 
*** หมายเหตุ *** 

โรงแรมในประเทศแอฟริกาใต ้ ไม่มีหอ้งพกัสําหรับ 3 ท่าน ดงันั�นลูกคา้ที�มาดว้ยกนั 3 ท่าน จาํเป็นจะตอ้ง
แยกพกัเป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้งเท่านั�น  
 
อัตรานี�รวม  
1.  ต ั�วเครื�องบินทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ  
2.  ภาษสีนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
3.  ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
4.  ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย: - 
     - ค่าที�พกั ค่าพาหนะ และค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง 
     - ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
     - ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง 
5.  บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 
6.  หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.  ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 
ไม่รวม   
-    ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง 
-    ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
-    ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
-    ค่านํ� าหนักกระเป๋าที�เกินกําหนดของ สายการบินสิงโปร์แอร์ไลน์ (SQ) สัมภาระที�โหลดใต้ท้องเครื�องบิน                 

สําหรับชั�นประหยัด จะต้องมีนํ�าหนักไม่เกิน 30 กก. / 1 ท่าน  และสัมภาระที�อนุญาตให้นําติดตัวถือขึ�นเครื�อง 
กระเป๋า 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกิน 7 กก.   
ขอ้มูลอา้งอิง : http://www.singaporeair.com/en_UK/travel-information/baggage-allowances/ 

- ค่านํ�าหนกักระเป๋าที�เกินกาํหนดของ สายการบิน (ภายใน) South African Airways (SA) สัมภาระที�โหลดใต้ท้อง
เครื�องบิน  สําหรับชั�นประหยัด 23 กิโลกรัม / 1 ชิ�น / 1 ท่าน   

 ขอ้มูลอา้งอิง : http://www.flysaa.com/th/en/manageMyTrip/baggage/checkedBaggage.html 

หมายเหตุ 
ราคา และ รายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั
ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
 

 
25 มีนาคม 2562   

http://www.singaporeair.com/en_UK/travel-information/baggage-allowances/
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