เอ็ม ดี ทัวร์ฯ ขอร่วมเปิ ดประสบการณ์อนั ยิงใหญ่
นําท่านค้นหาความงดงามของธรรมชาติทีซ่อนเร้น ด้วยเส้นทางทีคัดสรรอย่างปราณีต
พรังพร้อมด้วยความสะดวกสบาย หรูหราอลังการของ โรงแรม เดอะ พาเลส แห่ง ซัน ซิตี
ท่องซาฟารีดว้ ยรถจีบเปิ ดหลังคา ร่วมค้นหา BIG FIVE ณ พิลาเนสเบิร์ก
อุทยานแห่งชาติทียังสมบูรณ์ดว้ ยสัตว์ป่ามากมาย
ขอให้เราได้เป็ นส่วนหนึงในมาตรฐานทีท่านให้ความไว้วางใจ

พรีทอเรีย – ซัน ซิตี – พิลาเนิสเบิรก์ (ท่องซาฟารี) – โจฮันเนสเบิรก์ – เคปทาวน์ – แหลมกูด้ โฮป
กําหนดการเดินทาง

วันพุธที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (1)
22.30 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้ อ มกันทีสนามบิน สุ วรรณภู มิอาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว W สายการบินเคนย่ า แอร์ เวย์
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินเคนย่ า แอร์ เวย์ เข้ าประตู 10)

วันพฤหัสบดีที 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (2) (ไนโรบี) – โจฮันเนสเบิร์ก – พรีทอเรีย – ซัน ซิตี
01.20 น.
06.10 น.
07.45 น.
10.55 น.

ออกเดินทางสู่ ไนโรบี โดยเทียวบินที KQ887
ถึงไนโรบี เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก โดยเทียวบินที KQ760
*** (หมายเหตุ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงโจฮันเนสเบิร์ก จากนันนํา ท่า นเดิน ทางสู่ เมืองพรี ทอเรี ย เมือ งหลวงด้านการบริ หารของ
สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ และเป็ นศูนย์กลางสถานทีสําคัญทางราชการ เช่น ทีทําการสถานทูตต่างๆ
นอกจากนันยังเป็ นนครทีได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งดอกแจคคาแรนดา” ท่านสามารถชมดอก
แจคคาแรนดาสี ม่วงสดทีจะบานสะพรังไปทัวเมืองในฤดูใบไม้ผลิ สวยงามไม่แพ้ดอกซากุระบาน

ในญีปุ่ น นําท่านผ่านชมอนุสาวรี ยว์ รู ์ เทรคเกอร์ อนุสรณ์สถานรําลึกถึงการอพยพขึนสู่ ตอนเหนื อ
ของชาวบัวร์ ทําเนียบประธานาธิ บดี (UNION BUILDINGS) ซึ งถือว่าเป็ นทีทําการของรั ฐบาลที
สวยทีสุ ดในโลก

เทียง
บ่าย

คํา

แอฟริ กาใต้ 8 วัน

รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่ ซั น ซิ ตี แหล่งคาสิ โน และสถานเริ งรมณ์ ทีสวยงาม โดยเมือปลายปี 2535
ได้มีสิ งมหัศจรรย์เกิ ดขึนในซัน ซิ ตี เมือ งเนรมิตได้ถู ก สร้ างเสร็ จสมบูร ณ์ และเรี ยกตัวเองว่า
“ลอสท์ ซิ ต”ี ภายในประกอบไปด้วยโรงแรมหรู หราระดับโลกชือ “เดอะพาเลซ” ตกแต่งด้วยวัสดุ
ชันเยียมจากทัวโลก ทะเลเทียม สนามกอล์ฟ 18 หลุม สวนสัตว์ คาสิ โน ตลอดจนสถานบันเทิง
เริ งรมย์ สวนป่ าอันกว้างใหญ่ และอืนๆ อีกมากสุ ดจะพรรณา และทีนีเองเป็ นสถานทีจัดประกวด
นางงามโลก หรื อมิสเวิลด์
แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนันเพลิดเพลินกับ AFTERNOON HIGH TEA ลิมรส
ชาและกาแฟแบบแอฟริ กนั ทีปรุ งสู ตรพิเศษหอมกรุ่ น แกล้มด้วยขนมเค้ก คุกกี รสชาติเป็ นเลิศ
และแซนวิชระดับพรี เมียมสารพัดแบบ และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ของโรงแรม
- สระว่ ายนําขนาดใหญ่ และทะเลเทียมนําจืดทีเรี ยกว่า Valley of Wave จําลองลักษณะเหมือน
ทะเลจริ งๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ มีคลืนยักษ์เทียมทีคอยโถมกระหนําโดยจะมีการ
เตือนทุกๆ 5 นาทีก่อน เพือทีท่านจะไม่พลาดไฮไลท์สําคัญ หรื อท่านจะเดินทางข้ามสะพาน
แห่ งกาลเวลา (BRIDGE OF TIME) สองข้างสะพานมีชา้ งแกะสลักตัวมหึหารอต้อนรับท่าน
อยู่สะพานแห่งนีเชือมต่อกับกองหิ นมหึ มาทีเรี ยกว่า The Lost City ทีเชื อว่าสู ญหายไปจาก
แผ่นดินไหว ทุกๆ หนึงชัวโมงสะพานแห่งนีจะเขย่าเสมือนเกิดแผ่นดินไหวจริ งๆ
- THE MAZE OF THE LOST CITY ทีเพิงเปิ ดเมือเดือนกันยายน 2012 มีขนาดกว้างขวาง
กว่า 1 เอเคอร์ เดินทางข้ามผ่านสะพานแขวนยาว 100 เมตรเพือเข้าสู่ เขาวงกต ให้ท่านได้ไข
ปริ ศนาสู่ ดา้ นบนของเขาวงกตทีท่านจะได้ชืนชมภาพอันสวยงามของ SUN CITY RESORT
- นอกจากนียังมีโรงภาพยนตร์ ร้ านค้า ดิสโก้เธค คาสิ โน 2 แห่ง (The Jungle Casino และ Sun
City Hotel Casino) ทีเปิ ดตลอด 24 ชัวโมง
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก PALACE OF THE LOST CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

หน้า 2

วันศุ กร์ ที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติพิลาเนสเบิ ร์ก อุทยานฯซึ งมีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็ นอันดับ
4 ของแอฟริ ก าใต้ เกิ ดขึนจากการระเบิดของภูเ ขาไฟเมือ 1,200 ล้า นปี ก่ อ น สภาพทางธรณี
จึง มี ค วามหลากหลายทังทุ่ง หญ้า เนิ น เขา ภู เ ขาหิ น และแอ่ ง กระทะ นอกจากนันยัง มี สั ต ว์
เฉพาะถินใกล้สูญพันธุ์ เช่ นไฮยีน่าสี นาตาล
ํ
เซเบิล แอนทีโลป (SABLE ANTELOPE) และม้า
ลายภูเขา
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านสนุกสนานตืนเต้นและเพลิดเพลินกับการนังรถจีปเปิ ดประทุนส่ องสัตว์ เพือชมสัตว์ป่าที
อาศัยอยู่อย่างอิสระเสรี ตามธรรมชาติในป่ าและร่ วมค้นหาสัตว์ใหญ่ 5 ชนิ ด แห่ งป่ าซาฟารี หรื อ
THE BIG FIVE อาทิ สิ ง โต, เสื อ, แรด, ควายป่ า และช้า งป่ า ท่ามกลางป่ าซาฟารี ประเทศ
แอฟริ กาใต้ ท่านจะต้องภูมิใจ เพราะสัตว์เหล่านี เหลือให้ชมไม่มากนัก ท่านจะได้ชมสัตว์ต่างๆ
เหล่านันอย่างใกล้ชิดบนรถขับเคลือนสี ล้อทีสามารถวิงลัดเลาะไปได้ทุกหนทุกแห่ งโดยท่านไม่
ต้องใช้กล้องส่ องทางไกล ถ้าท่านได้เห็นครบถือเป็ นการได้ชมสัตว์ทีสมบูรณ์แบบทีสุ ด
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก IVORY TREE GAME LODGE หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

แอฟริ กาใต้ 8 วัน

ซัน ซิตี – พิลาเนิสเบิร์ก (ท่ องซาฟารี)

พิลาเนิสเบิร์ก (ท่ องซาฟารี) – โจฮันเนสเบิร์ก

นําท่านสัมผัสกับการ ท่ องซาฟารี ในยามเช้ าตรู่ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื นในช่ วงเช้า
พร้ อมกับชมสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ทีหาชมได้ยาก ท่านจะได้มีโอกาสถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ ใน
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะการทํา GAME DRIVE ในตอนเย็นและตอนเช้านัน มีความแตกต่าง
กันในหลายด้าน ทังบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์เพราะสัตว์บางชนิดออกหากิ นในตอนเช้าตรู่
ส่ วนสั ต ว์บางชนิ ดออกหากิ น ในตอนเย็น และคํา ได้เ วลาอัน สมควรนํา ท่า นเดิน ทางกลับ สู่
โรงแรมทีพัก / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองโจฮั นเนสเบิร์ก เมืองใหญ่และทันสมัยทีสุ ดของแอฟริ กาใต้ เมืองนี ถูกสร้ างขึนเพือรองรั บ
การตืนทองของคนจากทุกมุมโลกจนได้รับสมญาว่า “THE GOLD CITY”
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเยียมชม สวนเสื อ (The Lion Park) ชมชี วิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็ นโซนต่างๆ
เพือให้ท่า นได้ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ไ ด้อย่างใกล้ชิด อาทิเช่ น โซนเจ้าป่ าซึ งจะรวม White
Lion, Cheetah, Wild Dog และยังมีโซนสัตว์ตระกูลมีเขาอย่าง Springbuck, Gemsbok, Blesbok,
ยีราฟ และม้าลาย จากนันนําท่านชม โจฮั นเนสเบิ ร์ก เมืองแห่ งขุมทองคําในอดีต แหล่งรวมของ
ความบันเทิง กิจการร้ านค้าและธุ รกิจมาตังแต่เมือ 100 กว่าปี ก่อน ทังคนขาว คนดํา คนผิวสี ต่าง
หน้า 3

คํา

มารวมกันอยู่ทีนี ในยุคทีการแบ่งแยกสี ผิวยังดําเนินอยู่ ชุมชนต่างผิวเกิ ดขึนคนละมุมเมือง เมือง
คนขาว เช่ น แซนด์ตนั (SANDTON) และเมืองคนดําคือ โซเวโต (SOWETO) ตัวเมืองโจฮันเน
สเบิร์กทุกวันนีมีลกั ษณะไม่ต่างจากเมืองใหญ่ทวโลก
ั
ไม่ว่าจะเป็ นนิ วยอร์ ก โตเกี ยว หรื อ ริ โอ
เดอ จาเนโร เพราะพลุกพล่านด้วยผูค้ นและเต็มไปด้วยตึกสู งระฟ้ า นับว่าเป็ นเมืองทีเจริ ญเติบโต
รวดเร็ วและมีการเปลียนแปลงมากทีสุ ด อาคารต่างๆ จะมีอายุไม่เกิน 20 ปี ผิดกับในยุโรปทีมีตึก
อายุนบั ร้ อยปี ให้เราได้เห็นกัน งานสถาปั ตยกรรมมักจะเน้นความสู งของอาคารมากกว่าความ
สวยงาม แต่ภายใต้การวางผังเมืองทีดีดงั นันจึงพบเห็นแต่ถนนทีตัดตรงไปตรงมากับอาคารทรง
สู งแบบกล่องไม้ขีด
รับประทานอาหารคํา ณ “ภัตคารคาร์ นิวอร์ ”
นําเข้าทีพัก D’OREALE GRANDE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (5)
เช้า
09.55 น.

12.05 น.

เทียง
บ่าย

แอฟริ กาใต้ 8 วัน

โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางต่อสู่ เคปทาวน์ โดยเทียวบินที SA323
*** หมายเหตุ สายการบิ น (ภายใน) South African Airways (SA) นํ าหนั กกระเป๋ าสั มภาระที
โหลด ชันประหยัด (Economy Class) 23 กิโลกรั ม / 1 ชิน / 1 ท่ าน
http://www.flysaa.com/th/en/manageMyTrip/baggage/checkedBaggage.html
ถึงท่ าอากาศยานเมืองเคปทาวน์ เมืองใหญ่ทีตังอยู่ปลายสุ ดของทวีปแอฟริ กา และจัดว่าเป็ นเมือง
ริ มอ่าวทีมีความสวยงามทีสุ ดแห่ งหนึ งของโลก *** (หมายเหตุ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการ
เปลียนแปลงเวลาและเทียวบิ นทีระบุ ข้างต้ นนี ทังนี อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบิ น ที
ให้ บริ การ *** นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มนกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศจัดได้วา่ เป็ นนกทีมีขนาด
ใหญ่ทีสุ ดในโลก เทียวชมรอบๆฟาร์ มทีท่านจะได้เห็นนกกระจอกเทศมากมายอยู่อย่างอิสระ
ท่ามกลางทุ่งหญ้าโดยมีเจ้าหน้าทีคอยให้ขอ้ มูลต่างๆ เกี ยวกับนกกระจอกเทศ เช่ น ความเป็ นอยู่
ของนก อาหารการกิน การสังเกตเพศของนกการวางไข่ รวมทังข้อมูลอืนๆ ของนกกระจอกเทศที
น่าสนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชมเมือง เคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ทีมีอายุกว่า 300 ปี ได้ชือว่าเป็ นเมืองทีสวยทีสุ ดในโลกแห่ง
หนึ ง ตังอยู่ปลายสุ ดของแอฟริ กาใต้ ผ่านชมสถานทีสําคัญต่างๆของเมือง เช่ น The Houses of
Parliament, The Cape Town city hall, Green Market Square, ย่านมาเลย์ทีมีตึกแถวสี สันสดใส
พร้ อมแวะถ่ายรู ปริ มทะเลทีมีฉากหลังเป็ นแนวภูเขาทอดตัวยาวสวยงามดังภาพเขียน ชม ปราสาท
กู๊ดโฮป ซึ งเป็ นป้ อมปราการของเมืองเคปทาวน์ และถือว่าเป็ นสิ งก่ อสร้ างสมัยแรกๆ ของอนา
นิคม จากนันนําท่านไปเก็บภาพถ่ายงดงามบริ เวณ Blouberg Beach ตังอยู่บริ เวณริ มฝั งตะวันตก
ของแอฟริ กา และมีฉากหลังเป็ นภูเขาโต๊ะและมหาสมุทรแอดแลนติค จากนันนําท่านขึนกระเช้า
ลอยฟ้ าทีทัน สมัย ทีสุ ด แห่ ง หนึ งของโลกสู่ ยอดเขาเทเบิ ลเมาท์ เ ท่ น ทีมีค วามสู ง เหนื อ กว่ า
ระดับนําทะเล 1,000 เมตร มีลกั ษณะเหมือนโต๊ะขนาดใหญ่ตงเป็
ั นปราการหินของเมืองเคปทาวน์
และถือเป็ นสัญลักษณ์ของเคปทาวน์ ขึนถึงยอดเขาบันทึกภาพความงามของตัวเมืองเคปทาวน์ทีมี
หน้า 4

คํา

มหาสมุทรแอตแลนติกเป็ นฉากหลัง (*** ขอสงวนสิ ทธิการขึนกระเช้ าในกรณีทีสภาพอากาศไม่
เอืออํานวย ***) แล้วท่านสามารถช้อปปิ งของฝาก, เสื อผ้าแบรนด์นิยม, หรื อสิ นค้าแบรนด์เนมที
ห้าง V&A Waterfront ห้างขนาดใหญ่ทีรวบรวมร้ านค้าหลากหลายกว่า 450 ร้ าน
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก TABLE BAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนังเรื อเฟอร์ รีข้ามอ่าวเทเบิล (Table Bay) เพือข้ามไปยัง เกาะร็ อบเบน (Robben Island)
เป็ นภาษาดัตซ์ แปลว่า แมวนํา นําท่า นชมเกาะร็ อ บเบน ซึ งเป็ นเกาะเล็ก ๆนอกชายฝั งเมือ ง
เคปทาวน์ เคยใช้ เ ป็ นป้ อมปราการสมัย สงครามโลกครั งที สอง เป็ นเกาะว่ า งเปล่ า ที ซึ ง
เนลสั น แมนเดลา อดีตผู ้นาํ แอฟริ กาใต้ถูก ขัง อยู่ เป็ นเวลา 18 ปี จากทีเขาถูก ขัง ทังหมด 27 ปี
ปั จจุบนั เกาะร็ อบเบนกลายเป็ นแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ และได้เป็ นมรดกโลก ท่านจะ
ได้เห็นกรงขังทีเนสสัน แมนเดลาเคยอยู่ (*** ขอสงวนสิ ทธิ การนั งเรื อเฟอร์ รี ในกรณีทีสภาพ
อากาศไม่ เอืออํานวย ***)
รับประทานอาหารกลางวัน
นํา ท่า นเดิน ทางสู่ ศู น ย์ อนุ รักษ์ ธรรมชาติแหลมกู้ ดโฮป พิสู จน์ ความแรงของคลื นลมบริ เ วณ
เคปพ้อยท์ตรงปลายสุ ดของแหลมกูด้ โฮปทีได้รับฉายาจากนักสํารวจชาวโปรตุเกสว่า “แหลมแห่ ง
พายุ” เนืองจากกระแสนําอุ่นทีมีอุณหภูมิไม่เท่ากันมาประทะกัน ทําให้อากาศบริ เวณนีแปรปรวน
และในทะเลมีหมอกจัด ให้ท่านได้ชืนชมความสวยงามและโด่งดังของแหลมกู้ดโฮป ซึ งตังอยู่
ตรงจุดเชือมต่อกันระหว่างมหาสมุทรแอทแลนติคกับมหาสมุทรอินเดีย จากนันนําท่านเดินทาง
กลับสู่ เคปทาวน์ ระหว่างทางชม ชายหาดโบลเดอร์ แหล่งทีอยู่อาศัยของนกเพนกวินแอฟริ กนั ที
ใช้ชีวติ อย่างอิสระตามธรรมชาติร่วมกับชาวบ้านแถบนัน
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก TABLE BAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (7)
เช้า

แอฟริ กาใต้ 8 วัน

เคปทาวน์ – แหลมกู้ดโฮป – เคปทาวน์

เคปทาวน์ – Groot Constantia Wine – (ไนโรบี)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ไร่ ไวน์ Groot Constantia แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ทสุี ดในเมืองเคปทาวน์ เล่ากัน
ว่าทีนีเป็ นทีแรกทีเริ มปลูกองุ่นโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี นําท่านเยียมชมไร่ องุ่นเก่าแก่กว่า 330 ปี
ท่ามกลางหุบเขาคอนสแตนเทียอันเขียวชอุ่ม ชมห้องเก็บไวน์ต่างๆ พร้อมลิมรสไวน์ชนเลิ
ั ศและ
สามารถซื อกลับได้ในราคาไม่แพง นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ทีบอกเล่าความเป็ นมาประวัติของกรู ท
หน้า 5

คอนสแตนเทีย และดูเฟอร์ นิเจอร์ โบราณในอาคารสไตล์เคปดัชต์ทีบูรณะขึนมาใหม่ นอกจากนี
ยังมีอปุ กรณ์ทาํ ไวน์เก่าแก่ในพิพิธภัณฑ์ให้ชม จากนันได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ไนโรบี โดยเทียวบินที KQ783
ถึงไนโรบี เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที KQ886

14.30 น.
22.05 น.
23.59 น.

วันพุธที 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (8)

(ไนโรบี) – กรุ งเทพฯ

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี หรื อ ซี )

13.30 น.

*** หมายเหตุ ***
 ราคา และ รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะ
หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้


*** (ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ แอฟริกา) *** โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน (408)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
20,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์

แอฟริ กาใต้ 8 วัน
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เด็กทีมีอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางเข้ า หรื อ ออกจากประเทศแอฟริ กาใต้
ตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริ กาใต้กาํ หนดให้เด็กทีมีอายุตากว่
ํ า 18 ปี ที
เดินทางเข้า หรื อ ออก จากประเทศแอฟริ กาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
A. หากเดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดาจะต้ องมี
- เอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริ ง หรื อ สําเนาทีมีการรับรอง
- เอกสารใบเกิดฉบับภาษาอังกฤษ แปลโดยบริ ษทั ฯทีมีตราประทับ และนําใบแปลไปให้ทีกรมการกงศุ ล
ประทับตรา (นําใบเกิดตัวจริ งไปด้วย)
B. หากเดินทางกับบิดา หรื อ มารดา ท่ านใดท่านหนึง จะต้ องมี
- เอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริ ง หรื อ สําเนาทีมีการรับรอง และ มีเอกสารอย่ างใดอย่ างหนึงดังต่ อไปนี
- หนังสื อยินยอมทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดา หรื อ มารดาทีไม่ได้เดินทางมาด้วย และหนังสื อยินยอมต้อง
มีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง หรื อ
- คําสังศาลทีให้สิทธิ ในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรื อมารดาทีเดินทางพร้ อมกับเด็ก
- ในกรณี ทีบิดา หรื อ มารดาท่านใดท่านหนึงเสี ยชีวติ แล้ว ให้นาํ ใบมรณะบัตรมาแสดง
- สําเนาพาสปอร์ ตของบิดาหรื อมารดา ทีไม่ได้เดินทางไปด้วย
*** ในกรณี ทีเด็กเดินทางไปกับมารดา ต้องให้บิดาไปทําหนังสื อยินยอมทีกองสัญชาติและนิติกรณ์เท่านัน
อยู่ทีกรมการกงสุ ลแจ้งวัฒนะ ชัน3 ในจดหมายต้องระบุระยะเวลาในการเดินทาง ระบุชือผูด้ ินทางว่าไปกับ
ใคร ระบุไปว่าไปแอฟริ กาใต้ ***
C.
-

หากเดินทางกับผู้ใหญ่ ทีไม่ใช่ บิดามารดา
สําเนาเอกสารใบแจ้งเกิด และ
หนังสื อยินยอมให้เดินทางทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย และ
สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย และ
ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย

D.
-

หากเด็กเดินทางคนเดียว
เอกสารใบแจ้งเกิดตัวจริ ง หรื อสําเนาเอกสารใบแจ้งเกิดทีมีการรับรอง และ
จดหมายรับรองของผูท้ ีมารับเด็กทีประเทศแอฟริ กาใต้ ต้องมีทีอยู่และรายละเอียดข้อมูลเพือการติดต่อ และ
สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูท้ ีมารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรื อ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมีการ
ขอตรวจสอบ) และ
- ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย และบุคคลทีเด็กจะไป
อยู่อาศัยด้วยในแอฟริ กา เอกสารอย่างใดอย่ างหนึง
- หนังสื อยินยอมให้เดินทางทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดาและมารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย หรื อ
- เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึงพร้ อมกับ คําสังศาลทีให้สิทธิ ในการดูแล
เด็กโดยสมบูรณ์

แอฟริ กาใต้ 8 วัน
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*** โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีขอ้ มูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ ภาษาอังกฤษ จะต้อง
แปลเอกสารฉบับนันเป็ นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศทีออกเอกสารฉบับนัน หากผูโ้ ดยสาร
เดินทางโดยทีไม่มีเอกสารเหล่านี อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรื อเดินทางออกจากประเทศแอฟริ กาใต้ ***
ข้อกําหนดทีระบุขา้ งต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กบั ผูโ้ ดยสารทีอยู่ในระหว่างการเปลียนเครื อง เว้ นแต่ ผ้โู ดยสารท่านนัน
จําเป็ นต้ องมีวีซ่าในการเดินทางผ่ าน ควรยืนหนังสื อรั บรองฉบับสมบูรณ์ ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดิน
ทางผ่าน และผูเ้ ดินทางควรพกทังหนังสื อรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง
ข้ อยกเว้ น :
- หากผูโ้ ดยสารทีอายุตากว่
ํ า 18ปี เดินทางสู่ แอฟริ กาใต้ก่อนวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สามารถเดินทางได้
โดยทียังไม่ตอ้ งมีเอกสารเหล่านี โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 ได้
- ผูโ้ ดยสารทีอายุตากว่
ํ า 18ปี ไม่จาํ เป็ นต้องมีเอกสารหากเป็ นการเดินทางผ่านเพือเปลียนเครื องทีสนามบิน
นานาชาติ
- ผูโ้ ดยสารทีอายุตากว่
ํ า 18ปี และถือวีซ่าแอฟริ กาใต้ ไม่จาํ เป็ นต้องแสดงเอกสารเหล่านี
- ในกรณี ทีบางประเทศได้มีการรับรองชือผูป้ กครองอย่างเป็ นทางการในหนังสื อเดินทางของเด็ก เอกสาร
เหล่ า นี สามารถใช้ยื น แสดงหลัก ฐานแทนได้ (ตัวอย่ า งเช่ น : หนัง สื อ เดิน ทางของอิ น เดี ย ทีมีร ะบุชื อ
ผูป้ กครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนียืนแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้
- สถาณทูตแอฟริ กาใต้ เบอร์ โทร 02-659-2900 www.dirco.gov.za/bangkok
- กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ กองหนังสื อเดินทาง โทร 02-9817257-60
- กองสัญชาติและนิติกรณ์ เบอร์ โทร 02-5751058-9 และ โทรสาร 02-5751054
e-mail : consular04@mfa.go.th
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อัตราค่ าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ท่านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / ไม่ มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

106,000.- บาท
101,000.- บาท
90,000.- บาท
78,000.- บาท

*** หมายเหตุ ***
โรงแรมในประเทศแอฟริ กาใต้ ไม่มีหอ้ งพักสําหรับ 3 ท่าน ดังนันลูกค้าทีมาด้วยกัน 3 ท่าน จําเป็ นจะต้อง
แยกพักเป็ น ห้องคู่ 1 ห้อง และ ห้องเดียว 1 ห้องเท่านัน
อัตรานีรวม
1. ตัวเครื องบินทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
2. ภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
3. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
4. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย: - ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
- ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
5. บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
6. หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมลู ค่าเพิม 7%
ไม่ รวม
- ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
- ค่า นําหนัก กระเป๋ าทีเกิ น กํา หนดของ สายการบิ น สิ งโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ) สั มภาระทีโหลดใต้ ท้องเครื องบิ น
สํ าหรั บชันประหยัด จะต้ องมีนําหนั กไม่ เกิน 30 กก. / 1 ท่ าน และสั มภาระทีอนุญาตให้ นําติดตัวถือขึนเครื อง
กระเป๋ า 1 ใบ นําหนักไม่ เกิน 7 กก.
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.singaporeair.com/en_UK/travel-information/baggage-allowances/
- ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินกําหนดของ สายการบิน (ภายใน) South African Airways (SA) สั มภาระทีโหลดใต้ ท้อง

เครื องบิน สํ าหรั บชันประหยัด 23 กิโลกรั ม / 1 ชิน / 1 ท่ าน

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

หมายเหตุ
ราคา และ รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
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