วันแรก
13.30 น.
หมายเหตุ

16.00 น.

วันที่สอง
05.35 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.30 น.

19.00 น.

วันที่สาม

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟ
ริกาใต้ )

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริษัทได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทา
ให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม
หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ท่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัท ฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ ง
ให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูเ่ มืองโจเบิร์ก โดยสายการบินเอมิเรสท์ เที่ยวบินที่ EK377 / EK767 แวะ
เปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ

โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening
Game Drive

ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้ รับการ
ยกเว้ นการขอวีซ่า สามารถพานักในอัฟริกาใต้ ได้ 30 วัน)
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองพริทอเรี ย เมืองแห่งดอกไม้ สีมว่ ง (Pretoria) เมืองหลวงด้ าน
การบริหารของแอฟริกาใต้ เมืองนี ้ ตังตามชื
้
่อของแอนดีส์ พรี ทอรี อสั (Andries Pretorius)
วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื ้นเมืองผิวดา พริทอเรี ย จึงเป็ น
เมืองหลวงของชาวบัวร์ ที่พยายามต่อสู้กบั พวกอังกฤษเพื่อให้ ได้ อิสรภาพ นอกจากนี ้ยัง
เป็ นที่ตงของสถานทู
ั้
ตนานาชาติ ธนาคาร ทาเนียบประธานาธิบดีและที่ทาการรัฐบาล
วุฒิสภาจะจัดประชุมขึ ้นที่เมืองพริทอเรี ย
สิง่ หนึ่งที่โดดเด่นและอาจถือได้ ว่าเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้ นแจ๊ กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดัง่
เช่น ซากุระของชาวญี่ปนุ่ เมืองนี ้ได้ สมญานามว่า "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอก
บานสะพรั่งให้ ได้ เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี นาคณะเที่ยวชม Union Building
ทาเนียบประธานาธิบดี และที่ทาการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จน
ติดอันดับว่าเป็ นทาเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สดุ ในโลก เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์วรู ์ เทรคเกอร์
(Voortrekker Monument & Museum) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื ้อสายดังเดิ
้ มของ
ชาวบัวร์ อนุสาวรี ย์แห่งนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์ จากปลาย
แหลมของทวีป เข้ าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้ และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสู้
รบกับชาวพื ้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูเ่ ขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลนั เนสเบิร์ก และป่ า
ซาฟารี ของเอกชนเปิ ดให้ ท่านได้ ท่องป่ าซาฟารี นาท่านเข้ าพักในซาฟารี ลอดจ์ ที่มีสงิ่
อานวยความสะดวกสบายครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร จากนันน
้ าท่าน
ออกท่องป่ าซาฟารี ในช่วงเย็น สัตว์ป่าบางชนิดของอัฟริกาออกหากินในยามเย็นไม่วา่ จะ
เป็ น BIG FIVE ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้ าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานา
ชนิด ท่ามกลางบรรยากาศยามอาทิตย์อสั ดง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารใน Lodge
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BAKUBUNG BUSH LODGE หรื อ KWA MARITANE BUSH
LODGE

ท่ องป่ าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี ้ - พักโรงแรม
เดอะพาเลซ

อาทิตย์

(16.00 - 19.55 )
( 23.25 - 05.35+1 )

จันทร์

Thai

Local
www.bakubung.co.za

อังคาร

06.00 น.

08.00 น.
11.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี
07.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

ท่องป่ าซาฟารี ดสู ตั ว์ที่วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก Pilanesburg Nature
Reserve วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็ นรถแบบเปิ ดโล่ง
ด้ านข้ างเปิ ดโล่งรับลม จุคนได้ 20 คน รถแต่ละคันจะมีนายพราน หรื อ Ranger ซึ่งเป็ น
ทังคนขั
้ บรถและไกด์คอยแนะนาวิธีการชมสัตว์ให้ ทราบ ป่ าพิลาเนสเบิร์กแห่งนี ้มีพื ้นที่
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พื ้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้ อยปี ก่อน ทาให้
ผืนดินมีแร่ธาตุอดุ มสมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานับชนิด และ
แน่นอนหมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทงห้
ั ้ า (Big Five) คือ ควายป่ า ช้ าง สิงโต แรด และเสือ
ดาว ซึ่งถ้ าได้ เห็นครบก็ถือได้ วา่ เป็ นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่คอ่ นข้ างเป็ นไปได้ ยาก
เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กนั อย่างอิสระ ในป่ าซึ่งเป็ นป่ าโปร่ง ป่ าละเมาะและทุ่งหญ้ าสะวันนา
จนถึงกึ่งทะเลทราย อัฟริกาใต้ มีสตั ว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระ
ตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของลอด์ จ
Buffet
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางเข้ าสู่ “ซันซิตี ้” Sun City หรื อ The Lost City เมืองลับแล
แห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็ นเมืองที่ถกู เนรมิตขึ ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐี ที่ชื่อว่า
ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้ วยเงินจานวนมหาศาลถึง 28,000 ล้ านบาท ใช้ เวลาก่อสร้ าง
นาน 18 ปี และความพยายามอีกล้ นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่าและแห้ งแล้ ง
ในแคว้ น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ ให้ กลายเป็ นเมืองแห่งความสาราญบันเทิง
ทุกรูปแบบ โดยการเริ่ มสร้ างโรงแรมไปเรื่ อยๆ ตังแต่
้ โรงแรมเดอะซันซิตี ้, โรงแรมเดอะคา
บานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้ สร้ างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพง
ที่สดุ ในบรรดาโรงแรมทังหลายที
้
่ได้ กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The
Palace of the Lost City) ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกนั และตกแต่ง
ภายในสไตล์แอฟริกนั ให้ สมกับเป็ นอาณาจักรอลังการดาวล้ านดวงแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี ้
Local
อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินกับสิง่ อานวยความสะดวก มีสระว่ายน ้าขนาดใหญ่ และทะเลน ้า
จืดเทียมขนาดใหญ่ยกั ษ์ที่เรี ยกว่า Valley of Wave มีลกั ษณะเหมือนทะเลจริงๆ
แวดล้ อมด้ วยขุนเขาและต้ นไม้ ที่จดั ตกแต่งอย่างเป็ นระเบียบสวยงาม ใกล้ ๆ กันคือ
สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of time สองข้ างสะพานมีช้างแกะสลักเรี ยงรายอยู่ สะพาน
นี ้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมา ที่เชื่อว่าเป็ น The Lost City ที่สญ
ู หายไป และเพื่อเป็ นการ
ตอกย ้าระลึกถึงความทรงจาเขาเลยสร้ างสะพานแห่งนีข้ ึ ้น ทุกๆหนึ่งชัว่ โมงสะพานจะถูก
เขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี ้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้ เป็ น
สถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสาคัญๆ มาหลายต่อหลายครัง้ แล้ ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดัง
ของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรง
ภาพยนตร์ ร้ านค้ า บาร์ คาสิโนที่เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ทาให้ เมืองนี ้ไม่เคยหลับใหล สวน
สัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ จากทั่วโลกเอาไว้ พร้ อมน ้าตก และธารน ้าไหล
รินเอื่อยๆ ที่สร้ างความสดชื่อสบายอย่างบอกๆไม่ถูก บางสถานที่และกิจกรรมบาง
ประเภทถูกสงวนไว้ สาหรับแขกที่มาพัก The Palace เท่านัน้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี ้
Chinese
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THE PALACE OF THE LOST CITY
www.suninternational.com

ซันซิตี ้ - โจฮันเนสเบิร์ก - อิสระช้ อปปิ ้ ง - สวนเสือ - ชิมเนือ้ สัตว์ ป่าที่
ภัตตาคารคาร์ นิวอร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางกลับสูน่ ครโจฮันเนสเบิร์ก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ น าท่ านเที่ ยวชมย่านธุรกิจ ค้ าเพชร ที่ อัฟริ กาใต้ มี เหมือ งเพชรขนาดใหญ่ เป็ น
อันดับ 4 ของโลกอีกทังยั
้ งมีชื่อเสียงในเรื่ องของอัญมณีล ้าค่า

พุธ

Buffet
Chinese

16.00 น.

นาคณะออกเดินทางเข้ าสู่สวนเสือ The Lion Park พาท่านนั่งรถชมชีวิตสัตว์ป่าอย่าง
ใกล้ ชิด โดยแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ศกึ ษาพฤติกรรมของสัตว์โลกผู้น่ารัก
อย่างใกล้ ชิด อาทิ โซนเจ้ าป่ า ซึ่งจะรวม White Lion, Cheetah, Wild Dog และยังมีโซน
สัตว์ตระกูลมีเขาอย่าง Springbuck, Gemsbok, Blesbok, ยีราฟ และ ม้ าลาย อิสระให้
ท่านได้ เก็บภาพประทับใจก่อนเดินทางกลับ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่าสไตล์ อัฟริกัน ณ ภัตตาคารคาร์ นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มี
Local
เนือ้ หลากหลายชนิดให้ ท่านได้ ทดลองชิมท่ ามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก
www.mondior.com/emperorspa
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MONDIOR HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
06.00 น.
08.30 น.
12.05 น.

13.30 น.
15.00 น.

17.00 น.

19.00 น.

วันที่หก
07.30 น.

โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - ฟาร์ มนกกระจอกเทศ - เทเบิล้ เมาเท่ น V&A วอเตอร์ ฟร้ อนท์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงเคปทาวน์ ตังอยู
้ ่ในแหลมทางใต้ สดุ ของประเทศ เป็ นเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศ และยัง
มีแหลมต่างๆ ที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตังอยู
้ ่ปลายใต้
สุดของทวีปแอฟริกา เป็ นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกัน
จึงทาให้ มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝั่ งทะเลของเคปทาวน์นี ้ เป็ นเส้ นทางที่น่า
เที่ยวที่สดุ และมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็ นอย่างยิ่ง นาท่านสู่ West Coast
Ostrich Farm ฟาร์ มเลี ้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพื่อที่ท่านจะได้ สมั ผัสกับวงจรชีวติ
ของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ ชิด รับชมและรับฟั งเรื่ องราวของการเลี ้ยงนกกระจอกเทศ
อันเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่ทารายได้ ดี ตลอดจนวงจรชีวติ ของสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่และวิง่
เร็วที่สดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็กเนือ้ นกกระจอกเทศ ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าคณะขึ ้นสูเ่ ทเบิ ้ล เมาเท่น ภูเขาสูงยอดตัดตรง เหมือนกับโต๊ ะ โดยกระเช้ าไฟฟ้า
หมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ซึ่งในช่วงที่ลมแรงหรื อมีฝนตกจะหยุดวิง่ ทังนี
้ ้เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้มาเยือน ขึ ้นมาด้ านบน มีเส้ นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ ชมวิวรอบด้ านได้ อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ทีเดียว บน
ภูเขาโต๊ ะนี ้มีสตั ว์ตวั เล็กประเภทหนึ่งหน้ าตาน่าเอ็นดู ชื่อว่าตัวแดสซี่ หรื อ กระต่ายหิน
(Dassie or Rock Rabbit) มีลกั ษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับกระต่าย เป็ นมิตรกับ
ผู้คนที่ผา่ นมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายล้ อมหลายต่อหลายลูก แต่ที่
โดดเด่นคือ ไลอ้ อนเฮด (Lion Head) ภูเขาที่มองดูแล้ วใครๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ ายหัวสิงโต
ในเวลาที่พระอาทิตย์กาลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี ้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก
หมายเหตุ กระเช้ า Cable Car จะปิ ดทาการในช่วงที่ ลมแรงหรื อ มีฝนตกจะหยุดวิ่ง
ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน โดยทางกลุม่ ฯ จะจัดให้ ขึ ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
เคปทาวน์บนยอดเขา Signal Hill แทน
จนได้ เวลาอันสมควรนาคณะ เดินทางสูย่ ่าน Victoria & Alfred Waterfront วิคตอเรี ย
แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้ อนท์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้ คณ
ุ ได้ สมั ผัส
ความมีชีวติ ชีวาของเคปทาวน์ มีร้านค้ า ร้ านอาหาร โรงภาพยนตร์ และเป็ นท่าเทียบเรื อ
ขนาดเล็กอีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพเิ ศษกุ้งมังกร+เป๋าฮือ้
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THE COMMODORE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เกาะแมวนา้ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

lace

พฤหัสบดี
Buffet

Local

Chinese
www.thecommodore.co.za

ศุกร์

Buffet

08.30 น.

รถปรับอากาศนาคณะเที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเร้ นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มี
อายุกว่า 300 ปี ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ ในโลกแห่งหนึ่ง ตังอยู
้ ่ปลายสุดทางฝั่ ง
ตะวันตกของทวีปอัฟริกาใต้ เป็ นเมืองหลวงด้ านนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องอัฟริกาใต้ มีอดีตเก่าแก่
และทันสมัยที่สดุ แถมด้ วยรางวัลการเป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่าใจกว้ างที่สดุ ของอัฟริกาใต้ อีก
ด้ วย เพราะที่เมืองนี ้คนต่างสีผวิ สามารถเดินเคียงบ่าเคียงกันได้ ทกุ สถานที่ คณะลงเรื อที่
ท่าฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อไปชมแมวนา้ ที่ เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) เหล่าแมวน ้า
ตัวอ้ วนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาติ แล้ วแวะเยี่ยมเหล่าบรรดา
นกเพนกวินอัฟริกนั ที่เมืองไซมอน (Simon's Town) ณ เมืองแห่งนี ้บ้ านเรื อนจะตัง้
ลดหลัน่ กันอยู่ตามเนินเขา หันหน้ าออกทะเล ซึ่งเจ้ าของส่วนมากเป็ นคนมีฐานะทังนั
้ น้
เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร์ เจ้ าบ้ านตัวน้ อยนกเพนกวินอัฟริกนั ตัวผู้มีสีสนั
มากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คล้ ายแต้ มสีอายแชโดว์ไว้ อย่างนัน้
ส่วนตัวเมียจะไม่มี ลาตัวมีสีดาขาวตัดกัน แต่ตวั เมียมีสีน ้าตาล และมีขนาดใหญ่กว่า นก
เพนกวินที่นี่ใช้ ชิวติ อย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ แล้ ว เดินทางสูแ่ หลมแห่ง
ความหวัง หรื อ แหลมกู๊ดโฮป

13.00 น.
14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสริฟ์ด้ วยเมนูก้ ุงมังกร (Crayfish)
Local
นาท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรื อ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ใน
เขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาด
ใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้
ชัดเจน บนผิวน ้าซึ่งเป็ นเหตุให้ บริเวณนี ้ ท้ องทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทังนี
้ ้
เพราะกระแสน ้าอุ่นและกระแสน ้าเย็นมาปะทะกัน ทาให้ ยากต่อการเดินทางโดยทางเรื อ
ทังในสมั
้
ยโบราณและปั จจุบนั ทัศนะวิสยั ไม่ดีนกั ทาให้ เรื อชนหินโสโครกหรื อชนกันเอง
เสมอๆ จนก่อให้ เกิดเรื่ องราวของภาพหลอน มิตอิ นั ลี ้ลับและเรื่ องเล่าขานเกี่ยวกับฟลาย
อิ ้งดัตช์แมน Flying Dutchman ซึ่งเป็ นชื่อเรือที่นกั เดินทางเรื อชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดิน
ทางอ้ อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ ได้ แต่ก็ทาไม่สาเร็จ ทาให้ เรื อสูญหายไปในทะเลท่ามกลาง
หมกหนาทึบจนทุกวันนี ้ และจุดชมวิวที่สวยที่สดุ คือ Cape Point เคปพอยท์ จนได้ เวลา
อันสมควร นาคณะออกเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THE COMMODORE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.thecommodore.co.za

19.00 น.

วันที่เจ็ด
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บ่าย
16.30 น.

เคปทาวน์ - สแตลเลนบอช - ไวน์ เทสติง้ - คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางตามเส้ นทาง Wine Route แหล่งรวมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์ขึ ้นชื่อที่ สแตลเลน
บอช Stellenbosch หรือ City of Oak เป็ นเมืองที่ขึ ้นชื่อในเรื่ องการทาไวน์เก่าแก่เป็ น
อันดับสองของแอฟริกาใต้ และที่นี่ยงั มีมหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนการทาไวน์โดยเฉพาะ
(Wine Maker) นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์หมูบ่ ้ าน (Stellenbosch Village Museum) ซึ่ง
ภายในบ้ านจาลองสภาพความเป็ นอยู่ของคนสมัยก่อนถึง 4 ยุค อันได้ แก่ กระท่อมช
เรี ยดอร์ เฮยสโบราณ (1690-1720), บ้ านเบลตเตอร์ มนั เฮยส (1750-1790), บ้ านกรอ
เวอร์ เนอร์ สไตล์จอร์ เจีย (1800-1830) และ บ้ านเมอเรย์สไตล์วิคตอเรี ยยุคกลาง (18401870) อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นภายในเมือง ซึ่งยังคงรักษาอาคารบ้ านเรื อนสมัยเก่าไว้ ได้
ในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่ Neethlingshof Wine
Estate แหล่งผลิตไวน์ขึ ้นชื่อที่อยู่ใจกลางสแตนแลนบอชซ่อนตัวอยู่บนเนินเขา Bottelary
และภูเขา Papegaaisberg
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะชมโรงงานผลิตไวน์แดงคุณภาพ ซึ่งที่นี่มีบริการให้ ชิมไวน์กนั ด้ วย สาหรับท่านที่
ชื่นชอบก็สามารถซื ้อติดมือกลับบ้ านได้ ในราคาย่อมเยา จนได้ เวลาอันสมควรนาคณะ
เดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์
จนได้ เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสูส่ นามบินเมืองเคปทาวน์

เสาร์

Buffet

Local

20.05 น.

วันที่แปด

เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK779 / EK372
(แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ)

ดูไบ - กรุงเทพฯ

( 20.00 - 07.35+1 )
( 09.30 - 18.40 )

อาทิตย์

19.15 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่ สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

Period

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL Supp

No TKT
ADL / CHD
-28,500.-21,500.-

21-28 ตุลาคม 2561
93,000.84,000.75,000.17,000.2-9 ธันวาคม 2561
ค่าทัวร์ รวม :
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิงไว้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เส้ นทางโจเบิร์ก-เคปทาวน์
ค่ารถโค้ ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-19 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 28 ที่น่ ัง
20-24 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 38 ที่น่ ัง
25 ท่านขึ ้นไป ใช้ รถปรับอากาศขนาด 44 ที่น่ ัง
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้ องละ 2 ท่าน (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่ มี
ห้ องพักแบบ 3 เตียงให้ บริการ)
ค่ายกกระเป๋ าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความ
ดูแลของท่านเองน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรื อต้ องการคุ้มครองสัมภาระใน
การเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
ค่าทิปคนขับรถ / Ranger (ท่ านละประมาณ 260 แรนด์ )
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / และหัวหน้ าทัวร์
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ
30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทาง
บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้

1.
2.
3.
4.
5.

เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้
ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของ
ตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซ่า
จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิม่ เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิเรสต์
ได้ เท่านัน้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับผู้
พัก 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)

ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในอัฟริกาใต้ ไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
การระบุห้องพักติดกันขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในอัฟริกาใต้ อาจมีบางแห่งสาหรับห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความ
สะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในคอลัมน์ “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนๆ
ั ้ หรื อ
สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระเข้ าชม
และ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม ค่ าใช้ จ่ายใบละประมาณ 5 แรนด์ / ใบ / ครัง้
สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ อนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่ องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแล
คณะทัวร์ ทงหมด
ั้
-

เอกสารที่ใช้ สาหรับการเดินทางเข้ าประเทศแอฟริกาใต้
และต้ องนาเอกสารถือติดตัวในวันเดินทางด้ วย

กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ เตรี ยมสูตบิ ตั รตัวจริ ง และแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ รับรองจากกรมการกงสุล (แจ้ งวัฒนะ)
เท่านัน้ นาเอกสารถือติดตัว เพื่อใช้ ในการเข้ าประเทศอัฟริกาใต้
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ กรณีเดินทางคนเดียว หรื อ เดินทางกับพ่อ หรื อแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง ต้ องใช้ จดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริง และแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ รับรองจากกรมการกงสุล (แจ้ งวัฒนะ) เท่านัน้ นาเอกสาร
ถือติดตัว เพื่อใช้ ในการเข้ าประเทศอัฟริกาใต้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

