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ONCE IN SOUTH AFRICA  

แอฟรกิาใต้ โจฮันเนสเบริก์ เคปทาวน์   

8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)   

กําหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่วเพ่ิมท่านละ 

12-19 เมษายน 2566 95,900.- 12,900.- 

28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 95,900.- 12,900.- 

31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566 95,900.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 30 USD /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย 24 USD  /ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์   ✈ ✈ ✈  

2 สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย –Union 
Building  - เมืองซันซิต้ี -  Game Drive  

✈   
THE PALACE OF THE LOST 
CITY 

3 ซันซิต้ี - โจฮันเนสเบิร์ก –บินภายในสู่เมืองเคปทาวน์ 
– ฟรานโชค 

   
PROTEA BY MARRIOTT 
FRANCHOEK 

4 ฟรานโชค – พิพิธภัณฑ์รถฟรานโชค - Rickety 
Bridge Winery Estate  - สเตลเลนบอช – เคปทาวน์ 

   
PROTEA BY MARRIOTT CAPE 
CASTLE  

5 เคปทาวน์ - Table Mountain – เกาะแมวน้า - World 
of Birds – ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟ
ร้อนท์ 

  X PROTEA BY MARRIOTT CAPE 
CASTLE  

6 เคปทาวน์ – แหลมเพนนนิซูล่า –ฟาร์ม    PROTEA BY MARRIOTT CAPE 
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นกกระจอกเทศ– แหลมกู๊ดโฮป - Boulders Beach CASTLE  

7 เคปทาวน์ – สนามบนิ  ✈ ✈  

8 สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์  

 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

สิงคโปร์ แอร์ไลน์  พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เท่ียวบินท่ี SQ713  

*** สําหรบัคณะที่ออกเดินทาง 31 พ.ค. จะออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน SQ711 เวลา 18.30 น. 

และจะไปถึงสิงค์โปรเ์วลา 21.55 น.*** 

วันทีส่อง สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย –Union Building  - เมืองซันซิตี้  -  
Game Drive 

23.30 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์  เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 

01.30 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ478 

06.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศ

ไทย 5 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพรทิอเรยี (Pretoria) นามนี้คือวีรบุรุษผู้กล้าเม่ือคร้ัง

อดีตกาลนามว่า แอนดีส์ พรทีอรอีัส (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความส าคัญเมืองหลวงด้าน

การบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานท่ีส าคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร ์

(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์ สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับ

พื้นเมือง อีกท้ังวิถีแห่งชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ

บริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานท่ีต้ังของท าเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึ่ง

มีเหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประวัติศาสตร์เกิดข้ึนท่ีนี่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้ นอดีต

ประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ท่ียืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้า

รับต าแหน่งท่ีนี่เม่ือปี 1994 เป็นประธานาธิบดีท่ีได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของ

แอฟริกาใต้  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพักสุดหรูและพร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี้ (Sun City)  เมืองท่ีถูก

สร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิรช์เนอร ์มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้ม่ังค่ัง ใช้งบประมาณมหาศาล ท้ัง

ระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีต
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แห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และ

พร้อมสรรพไปด้วยสถานท่ีพักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและย่ิงใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมท้ัง 

เดอะพาเลซ (The Palace) ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟ

ริกัน เข้าสู่ ท่ีพักสุดหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับ

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติท่ีท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากท่ีใดในโลก อันเป็น

เอกลักษณ์โดดเด่นท่ีสุดของการท่องเท่ียวมายังแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารลีอดจ์ บนผืนป่าอันอุดม

สมบูรณ์นี้ ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารี

ยามพลบค่า ท่ีพากันออกหากินในยามค่า อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ท้ังสัตว์ป่าน้อยใหญ่

นานาชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานั้น ***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ ทาง

ซาฟารี ขอสงวนสิทธ์ิการเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ ส าหรับผู้เดินทางท่ีมีอายุต่ากว่า 12 ปี และ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี*** 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทียบเท่า 

วันทีส่าม ซันซิตี ้- โจฮันเนสเบิรก์ –บินภายในสู่เมืองเคปทาวน์ – ฟรานโชค  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกาใต้

แหล่งเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของแอฟริกาใต้เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอันดับ 40 ของโลก และเป็นหนึ่งใน

สองเมืองระดับโลกของแอฟริกาท่ีเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

พิเศษ บรกิารท่านด้วยบารบ์คิีวเนื้อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟรกิัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย 

จระเข้ ควายป่า ฯลฯ 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน์ (Cape 

Town)  
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...... น. ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ด้วยสายการบินเซาท์แอฟริกาแอร์ไลน์ 

...... น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานโชค (Franschoek) เมืองเล็กมนเสน่ห์ ถือเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

แอฟริกาใต้ อุตสาหกรรมหลักของเมืองแห่งนี้คือการท าไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์ รวมไปถึงการท่องเท่ียว 

มีร้านอาหารท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกต้ังอยู่ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก PROTEA BY MARRIOTT FRANCHOEK หรอืเทียบเท่า 

วันทีส่ี ่ ฟรานโชค – พิพิธภัณฑ์รถฟรานโชค - Rickety Bridge Winery Estate  - 
สเตลเลนบอช – เคปทาวน์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถฟรานโชค (Franschoek Motor Musuem) พิพิธภัณฑ์รถยนต์

แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของ John Robert ผู้ร่ารวยอันดับสองในแอฟริกาใต้ ท่ีรวบรวมรถเป็น

เพียงงานส่วนตัวด้านหลังสามารถมองเห็นเทือกเขาเกรตดาเคนสน์ให้บรรยากาศท่ีสวยงาม 

 จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม Rickety Bridge Winery Estate  แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่มีชื่อเสียงของ

ประเทศ  ให้ท่านได้สัมผัสกับกรรมวิธีการผลิต และการผสมไวน์ เลือกล้ิมรสไวน์ตามใจชอบ ชื่นชม

กับบรรยากาศท่ีสวยงามมองเห็นวิวไร่องุ่นและภูเขาอันสวยงามด้านหลัง  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

*** พิเศษให้ท่านได้ชิมไวน์พื้นเมืองสไตล์แอฟริกัน โดยไวน์แอฟริกานั้นจะเป็นรูปแบบท่ีผสมผสาน

คล้ายกับไวน์สเปนและไวน์ฝร่ังเศส และแอฟริกาใต้เป็นชาติแรกท่ีใช้ค าว่า เอสเตท ไวน์ (Estate 

Wine) หรือ Estate Wine of Origin หรือ Landgedwyn มาระบุในฉลากไวน์ระดับคุณภาพ เป็นการ

ยืนยันหรือรับรองคุณภาพว่า ไวน์ขวดนั้นเจ้าของไร่องุ่นท าเอง บรรจุขวดเอง ไม่ได้น าไวน์ของคน

อ่ืนมาผสมผสาน 

 น าท่านเข้าสู่เมืองสเตลเลนบอช (Stellenbosch) หรือเรียกว่า CapeDutch ซึ่งเป็นเมืองของ

ชาวดัชท์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้รองจากเมืองเคปทาวน์ โดยเป็นท่ีต้ังถ่ินฐาน

ของชาวดัชท์ต้ังแต่คริสต์วรรษท่ี 17 จะเห็นได้ชัดเจนว่าร่องรอยวัฒนธรรมของชาวดัทช์ยังคง

ปรากฏให้เห็นผ่านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งก่อสร้ างท่ีให้กล่ินอายแบบดัชท์และยังเป็น

เมืองของเหล่านักศึกษาเพราะเป็นเมืองท่ีต้ังของมหาลัยท่ีเก่าแก่ของท่ีนี่ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีไร่

ไวน์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศแอฟริกาใต้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมไร่องุ่น

ขนาดใหญ่อันสวยงามซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมกับ
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สามารถเลือกซื้อ ไวน์ขึ้นชื่อได้ตามอัธยาศัย  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเคปทาวน์ (Cape Town)เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เป็นเมือง

เก่าแก่กว่า 300 ปี อีกท้ังสภาพอากาศท่ีค่อนข้างบริสุทธ์ิเกือบตลอดท้ังปี ด้วยเป็นเมืองท่ีมีลักษณะ

คล้ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด  

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก PROTEA BY MARRIOTT หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่้า เค ป ท าวน์  - Table Mountain – เก าะแ ม วน้ า  - World of Birds – ย่ าน
วิคตอเรยี แอนด์ อัลเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านข้ึนกระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ท่ีต้ังอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคป

ทาวน์ เป็นภูเขาท่ีมีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดย

เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืช

นานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถ่ินเดียวท่ีไม่มีในท่ีใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานั้น

มีธรรมชาติท่ีสวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน้า และล าธาร น าท่านข้ึนสู่

จุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ท้ังหมด (ท้ังนี้

การนั่งกระเช้าต้องข้ึนกับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิดท าการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงรายการโดยท่ีไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง

เป็นส าคัญ) น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้าจ านวนมาก ท่ีพา

กันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณ

เกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดท่ี

หาดูไม่ได้ในบ้านเรา   
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เยี่ยมชม World of Birds เป็นเขตรักษาพันธ์ุนก สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์ป่าในแอฟริกาใต้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก ต้ังอยู่ท่ี Hout Bay ชานเมือง Cape Town ในแอฟริกาใต้ คุณจะได้รู้จักนกหลากหลาย

สายพันธ์ุและลิงหลากหลายชนิด ตลอดจนสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมและสัตว์เล้ือยคลานอ่ืน ๆ อีก

มากมาย  

 น าท่านเข้าสู่ ย่านวิคตอเรยี แอนด์ อัลเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์ (Victoria & Alfred Waterfront )

ให้อิสระทุกท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม และร้านอาหาร มากกว่า 400 ร้านค้า ได้ตามอัธยาศัย 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก PROTEA BY MARRIOTT CAPE CASTLE  หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่ก เคปทาวน์ – แหลมเพนนินซูล่า –ฟาร์มนกกระจอกเทศ– แหลมกู๊ดโฮป - 
Boulders Beach  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางไปยังหาด Muizenberg เป็นชายหาดท่ีต้ังอยู่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ท่ีอยู่บน

แหลมเพนนินซูล่าตลอดชายฝ่ังของ False Bay โดยมีความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร เป็นหาด

ท่ีอยุ่ติดทางฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย สิ่งท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวคือกิจกรรมโต้คล่ืน นอกจากนี้ยังเป็นท่ีต้ัง

ของ yacht club และ canoe club และยังมีมุมสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสัน

สดใสบนหาดก็เป็นเสน่ห์ท่ีดึงดูดนอกท่องเท่ียวด้วย จากนั้นน าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ข้ึนชื่อ

และเก่าแก่ท่ีสุดในแอฟริกาใต้ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ล็อบสเตอร)์ 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ 

บริเวณ Cape Point จุดส าคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ 

ผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั้นช่างยากเย็น ท าให้มีต านานเร่ืองเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรือ ท่ีกล่าวขาน

กันมาเป็นเวลานาน ต้ังแต่อดีตท้ังการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคล่ืนลมอัน

โหดร้าย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนี้ไปได้ด้วย

ความหวังย่ิงนั้น ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว  อันเป็นท่ีมาแห่งชื่อของแหลมแห่งนี้ท่ีต้องอาศัยความ

ศรัทธาแห่งความหวังย่ิงนั่นเอง น าท่าน เข้าชมการเล้ียงนกกระจอกเทศท่ีทันสมัย สัมผัสวงจรชีวิต

ของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด สนุกกับการป้อนอาหาร สัตว์ปีกขนาดใหญ่ท่ีว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก 

และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ Boulders Beach จากนั้นน าท่านชมสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถ่ินท่ีน่ารักน่าเอ็นดู

ไม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน และขับรถชมเมืองไซมอนทาวน์  (Simon Town) โดยผ่านถนน 

Chapman’s Peak ถนนท่ีข้ึนชื่อว่าเป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสุดในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝ่ังมหาสมุทร 

เมืองไซม่อนทาวน์นี้เป็นเมืองท่ีมีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีท่ีต้ังลดหล่ันกันอยู่บนเชิงเขา หัน

หน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวน้อยพากันเดินต้วมเต้ียม

อย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงียบนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนี้

อย่างสนุกสนาน 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก PROTEA BY MARRIOTT CAPE CASTLE OR ANEW CAPE TOWN หรอื
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เทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด เคปทาวน์ – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.40 น. ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบินเมืองเคปทาวน์ 

10.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ SQ479 

วันทีแ่ปด สิงคโปร ์- กรุงเทพฯ 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์รอเปล่ียนเคร่ือง 

12.50 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเท่ียวบิน SQ710 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 28 เม.ย. จะออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน SQ708 โดยจะออก

เดินทางเวลา 09.302 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 11.00 น.*** 

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ONCE IN SOUTH AFRICA  

8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

12-19 เมษายน 2566 95,900.- 12,900.- 

28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 95,900.- 12,900.- 

31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566 95,900.- 12,900.- 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 30 USD/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย 24 USD  /ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 
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เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น  

***ในกรณทีี่ต้องการให้บรษัิทยื่นวซี่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอ่นการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
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ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

- เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอีายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

5. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (24 USD)  

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (30 USD) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซี่าและการยื่นวีซา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เทา่นั้น 
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4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปน็ประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จา่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เชน่ ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่านั้น 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 
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 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจอง

 ที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดีคืน

เงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 4.5 ก ร ณี

ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี ระบุ ไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 
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1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

 

 


