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ท่องซาฟารี ตามล่าหา BIG 5 
กิจกรรมชมสัตว์ (Game Drive) 
ชมฟาร์มนกกระจอกเทศและแพนกวนิ 
เที่ยวเตม็ ไม่มีอสิระ 
ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ 
อาหารจดัเตม็ 
พเิศษ ชิมไวน์ ณ แหล่งผลิตไวน์ 
พกั Sun City 1 คืน (ระดับ 5 ดาว) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เดินทาง 09 – 15 ตุลาคม 2562 

ราคาเพยีง 75,900 บาท 
 

DAY 1: สุวรรณภูมิ (-/-/-) 
DAY 2: โดฮา – เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริกาใต้) – เมือง Pretoria – 
อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ – Union Buiding – The Sun City Resort – โรงแรม (-
/L/D) 
DAY 3: Game Drive (ส่องสัตว์) – เมืองโจฮันเนสเบิร์ก – บินภายในสู่เมืองเคป
ทาวน์ – ล่องเรือ Sunset Cruise – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: เกาะแมวน ้า – Chapman’s Peak Drive – จุดชมวิว Cape Point – แห
ลมกู๊ดโฮป – ชมแพนกวิน ณ ชายหาด Boulders – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: เทเบ้ิลเมาท์เท่น – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ชิมไวน์ – พิพิธภัณฑ์
หมู่บ้านสแตลเลนบอช – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 6: สนามบินเคปทาวน์ – โดฮา (B/-/-) 
DAY 7: เมืองโดฮา – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) (-/-/-) 
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DAY 2 (10 ต.ค. 62) 
00.40 น. ถึงสนามบินโดฮาเพื่อท าการเปล่ียนเคร่ืองต่อไปยงั เมือง
โจฮนัเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต ้ 
01.55 น. ออกเดินทางต่อไปยงัเมืองโจฮนัเนสเบิร์ก ประเทศ
แอฟริกาใต ้(QR1363) 
09.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ (เวลาทอ้งถ่ิน
ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) 
 - เดนิทางสู่เมือง Pretoria (เดินทางประมาณ 40 นาที) 
 - อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ 
 - Union Buildings 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 - เดนิทางสู่ SUN CITY (เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

- อสิระให้ท่านพกัผ่อน หรือท่องเทีย่วตามอธัยาศัย ใน 
The Sun City มกีจิกรรมต่างๆ เช่น เดินชมววิ บน King Tower, 
Valley of Wave และ Bridge of Time 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั  THE PALACE HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 
 
DAY 3 (11 ต.ค. 62) 

- ท่องป่าซาฟารี ในเวลาเช้าตรู่ (Game Drive) 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

- เดนิทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (เดินทางประมาณ 2.30 ชม) 
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

- สนามบนิโออาร์ แทมโบ เพ่ือเดินทางสู่เมืองเคบทาวน์  
โดยไฟล์ทบินภายในประเทศ (เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
 - ล่องเรือ ณ V&A WATERFRONT 
ค า่    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั  COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

DAY 1 (09 ต.ค. 62) 
18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (QR839) 
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DAY 4 (12 ต.ค. 62) 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้  

- น าท่านล่องเรือสู่เกาะแมวน า้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
- เดนิทางผ่านเส้นทาง Chapman’s Peak Drive 

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (เมนูกุง้เครยฟิ์ช) 
 - จุดชมววิ Cape Point  

- แวะถ่ายรูป แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) 
 - ชมแพนกวนิ ณ ชายหาด Boulders 
ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พกั  THE  COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
 
DAY 5 (13 ต.ค. 62) 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - นั่งกระเช้าขึน้ Table Mountain (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 - เดนิทางสู่เมืองสเตลเลนบอช (Stellenbasch) 
(เดินทางประมาณ 50 นาที)  

- เดนิทางสู่ Cape Town Ostrich Ranch (ฟาร์มเลีย้ง
นกกระจอกเทศ) 

- ชิมไวน์ ณ แหล่งผลติไวน์ 
เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (เซตเมนู) 
 -  ชมเมืองสเตลเลนบอช 
 - พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านสแตลเลนบอช 
ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน (เมนูหอยเป่าห้ือ 
กุง้เครยฟิ์ช) 
ที่พกั  THE  COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง 

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิ** 

 

 

 

 

DAY 6 (14 ต.ค. 62) 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์ (Cape Town 
International Airport) 
10.30 น. ท าการเช็คอนิเดินทางกลบัประเทศไทย 
12.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา (QR1370) 
23.55 น. คณะเดินทางถึงเมืองโดฮา เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง
ต่อไปยงัประเทศไทย  
 
 
 

DAY 7 (15 ต.ค. 62) 
01.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ(QR834) 
12.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ

 โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน 

09 – 15 ตุลาคม 2562 
ผูใ้หญ่ 75,900 บาท 

พกัเด่ียวช าระเพ่ิม 12,900 บาท 
**รายการนี้ไม่มีราคาเดก็ เด็กช าระเท่ากบัผู้ใหญ่** 

หมายเหตุ: ทัวร์นีส้ าหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป หากกรุ๊ปไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด เกบ็เพิม่ท่านละ 2,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศอฟัริกาใต ้JNB-CPT  

 3. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 5. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 6. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ  
 7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไข
ของกรมธรรม ์ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง จ  านวนเงินจ ากดัความรับผดิภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง มี
รายละเอียดดงัน้ี 

- เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท/คน 
  - การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง                                 500,000 บาท/คน 
และขยายความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลเน่ืองมาจากอาหารเป็นพิษส าหรับผูป่้วยตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปในคราวเดียวกนั  
(อาหารเป็นพิษ หมายความถึง อาการป่วยท่ีเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน ้ าท่ีมีการปนเป้ือนของสารพิษ 
สารเคมี หรือ โลหะหนกั) ** ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 75 ปี จ  านวนเงินความรับผดิ
จะลดลง 50% 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกั
รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
  5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1.การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.การช าระค่าบริการ 

      2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 35,000. – บาท  
      2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3.การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
   3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 40 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 39 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
     3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ 
เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ 
ไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนั
เดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 
 
 
 


