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Table Mountain | ล่องเรือชมฝงูแมวน ำ้  | ชมฝงูนกเพนกวิน | แหลมกู๊ดโฮป | 

เดนิเลน่ยำ่นวิคตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์| ไรไ่วนก์รูทคอนสแตนเทีย | 
 
 
 

 

 

MAGIC OF CAPE TOWN 

6 DAYS 3 NIGHTS 

 เดนิทาง ธันวาคม 62  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 39,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศประต ู 10 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบินเอธิโอเปียแอร์

ไลน ์พบเจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัทำ่น 

วันที ่2 แอดดสิอาบาบา – เคปทาวน ์– ภเูขาโต๊ะ Table Mountain 
01.50 น. ออกเดินทำงสูเ่มืองแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยสำยกำรบินเอธิโอเปียแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ ET 609 

06.30 น. เดินทำงถึง สนามบินแอดดิสอาบาบา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง   

08.15 น. ออกเดินทำงตอ่สูเ่มืองเคปทำวน ์เที่ยวบินที่ ET 847 

13.45 น. เดินทำงถึงเมืองเคปทำวน ์ประเทศแอฟริกำใต้ (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้เมือง

และศลุกำกร เมืองเคปทำวนน์ัน้เป็นเมืองสวยติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่ำนไมค่วรพลำดในกำรไปเยือนครัง้หนึง่ใน

ชีวิต  ทัง้ในยคุใหม่ที่เมืองนีเ้คยไดร้บัเกียรติเป็นเจำ้ภำพแข่งขนัฟุตบอลโลกในปี 2010 ท่ีผ่ำนมำ แลว้ยงัเป็นเมืองเก่ำแก่กวำ่ 

300 ปี อีกทัง้สภำพอำกำศท่ีคอ่นขำ้งบรสิทุธ์ิเกือบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะคลำ้ยอำ่ง มีลมพดัแรงจนพดัเอำมลพิษ

ต่ำงๆออกไปหมด  เนื่องดว้ยลกัษณะภูมิประเทศที่ตัง้อยู่ทำงตอนใตสุ้ดของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่ำง 

มหำสมทุรอินเดีย และมหำสมทุรแอตแลนติค ปัจจุบนันีม้ีควำมใหญ่เป็นอนัดบัสำมและเป็นเมืองหลวงฝ่ำยนิติบญัญัติของ

แอฟรกิำ นอกจำกเมืองพรทิอเรยี และบลมูฟอนเทน ซึง่เป็นเมืองหลวงดำ้นกำรบรหิำรประเทศ และศนูยก์ลำงทำงฝ่ำยตลุำกำร  

 จำกนัน้น ำท่ำนขึน้กระเชำ้หมุนรอบตวัเองแบบ 360 องศำสู ่ภเูขำโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก

ทำงธรรมชำติ (New 7 Wonders of Nature) ที่ตัง้อยูท่ำงทิศใตข้องเมืองเคปทำวน ์เป็นภเูขำที่มีควำมสงูระดบั 3563 ฟตุ มี

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. แอดดิสอำบำบำ – เคปทำวน ์– ภเูขำโต๊ะ Table Mountain 

วนัท่ี 3. ลอ่งเรอืชมแมวน ำ้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทำวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทำวน ์
วนัท่ี 4.  หำด Muizenberg – ชมไรไ่วนก์รูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์
วนัท่ี 5. ยำ่นมลำย ู–สนำมบิน - แอดดิสอำบำบำ 
วนัท่ี 6. กรุงเทพฯ 
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ลกัษณะยอดเขำตดัขวำงเรียบจนดเูหมือนโต๊ะ โดยเกิดจำกกำรยกตวัของเปลือกโลกประกอบกบักำรกดักรอ่นโดยลมฝน  

บนยอดเขำมีพรรณพืชนำนำชนิดและหลำยชนิดเป็นพืชถ่ินเดียวที่ไมม่ีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ขำ้งบนภเูขำนัน้มี

ธรรมชำติที่สวยงำมผสมผสำนกนัอย่ำงลงตวัผ่ำน ภเูขำ, หบุเขำ สำยน ำ้ และล ำธำร น ำท่ำนขึน้สูจุ่ดชมวิวบนยอดเขำ โดย

จำกจุดนีท้่ำนจะสำมำรถมองเห็นเมืองเคปทำวนโ์ดยรอบไดท้ัง้หมด (ทัง้นีก้ำรนั่งกระเชำ้ตอ้งขึน้กบัสภำพอำกำศอีกดว้ย 

หำกมีกำรปิดท ำกำรทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ ทัง้นีเ้พ่ือควำม

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทำงเป็นส ำคญั) 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรอืเทียบเทำ่  

วันที ่3 
ล่องเรือชมแมวน า้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน –  
ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่าเรือฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน ้าจ ำนวนมำก ที่พำกันมำนอนอำบแดดรบัควำม

อบอุ่นจำกแสงอำทิตยอ์ย่ำงมีควำมสขุกนัตำมธรรมชำติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ำรกัๆ อิริยำบท
อนัน่ำมหศัจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ำรกัอีกชนิดที่หำดไูม่ไดใ้นบำ้นเรำ  จำกนัน้น ำท่ำนชมอีกสตัวโ์ลกน่ำรกัเฉพำะถ่ินที่น่ำรกันำ่
เอ็นดไูมแ่พก้นันั่นคือ เหลำ่นกเพนกวิน ที่มีถ่ินอำศยัตำมธรรมชำติอยูบ่รเิวณเมืองไซม่อนทาวน ์(Simon Town) โดยผำ่น
ถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึน้ช่ือว่ำเป็นถนนสำยที่สวยที่สดุในโลกสำยหนึ่ง ติดริมฝ่ังมหำสมทุร เมืองไซม่อนทำวนน์ี ้
เป็นเมืองที่มีบำ้นเรือนของเหล่ำมหำเศรษฐีที่ตัง้ลดหลั่นกนัอยู่บนเชิงเขำ หนัหนำ้ออกสู่ทอ้งทะเลสีครำม เหล่ำบรรดำนก
เพนกวินสญัชำติแอฟริกันตวันอ้ยพำกันเดินตว้มเตีย้มอย่ำงมีควำมสขุกันอยู่บนหำดโบลเดอรอ์นัสงบเงียบนี ้ใหท้่ำนได้
ถ่ำยรูปและชมอิรยิำบทนำ่รกันีอ้ยำ่งสนกุสนำน 
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กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง  
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภำพอันงดงำม ณ บริเวณ  Cape Point 

จุดส ำคญัแห่งมหำสมุทรแอตแลนติกตอนใต ้ดว้ยควำมยำกของกำรเดินเรือ ผ่ำนเสน้ทำงนีไ้ปไดน้ัน้ช่ำงยำกเย็น ท ำใหม้ี
ต  ำนำนเรื่องเล่ำของเหล่ำกะลำสีนักเดินเรือ ท่ีกล่ำวขำนกันมำเป็นเวลำนำน ตัง้แต่อดีตทัง้กำรหำยสำบสูญไปอย่ำงไร้
รอ่งรอย ดว้ยกระแสคลืน่ลมอนัโหดรำ้ย สภำพอำกำศอนัแปรปรวนเสมอ ท ำใหม้ีกำรกลำ่วถึงกำรกำ้วผำ่นอำณำเขตนีไ้ปได้
ดว้ยควำมหวงัยิ่งนัน้ ช่ำงยำกเย็นไมน่อ้ยทีเดียว  อนัเป็นท่ีมำแหง่ช่ือของแหลมแหง่นีท้ี่ตอ้งอำศยัควำมศรทัธำแหง่ควำมหวงั
ยิ่งนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรือเทียบเท่า  
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วันที ่4 
หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ 
อัลเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงไปยงัหาด Muizenberg เป็นชำยหำดที่ตัง้อยู่รอบนอกเมืองเคปทำวนท์ี่อยูบ่นแหลมเพนนินซูลำตลอดชำยฝ่ัง

ของ False Bay โดยมีควำมยำวมำกกว่ำ 20 กิโลเมตร เป็นหำดที่อยุ่ติดทำงฝ่ังมหำสมทุรอินเดีย สิ่งที่ดึงดดูนกัท่องเที่ยวคือ

กิจกรรมโตค้ลื่น นอกจำกนีย้งัเป็นที่ตัง้ของ yacht club และ canoe club และยงัมีมมุสวยๆถ่ำยรูปมำกมำย โดยเฉพำะภำพ

กระท่อมสีสนัสดใสบนหำดก็เป็นเสนห่ท์ี่ดงึดดูนอกท่องเที่ยวดว้ย จำกนัน้น ำทำ่นสูไ่รอ่งุ่นแหลง่ผลิตไวนข์ึน้ช่ือและเก่ำแก่ที่สดุ

ในแอฟริกำใต ้กรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia) ที่สรำ้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1692 โดยผูว้่ำกำรเมืองชำวดตัซ ์จนกระทั่ง

ปัจจบุนัยงัคงด ำเนินกำรท ำไวน ์หรอืเหลำ้องุ่นอนัขึน้ช่ืออยู ่และเปิดบรกิำรใหค้นทั่วไปเขำ้ชมภำยในเก่ียวกบัพิพิธภณัฑไ์วนซ์ึ่ง

จดั แสดงประวตัิควำมเป็นมำของไวนย์อ้นหลงัไปถึง 500ปี ในช่วงคริสตวรรษที่ 18-19 จำกควำมมั่งคั่งในอตุสำหกรรมกำร

ผลิตและจ ำหน่ำยไวนไ์ดก็้ท ำใหม้ีกำรสรำ้งบำ้น และโรงบ่มในสไตลส์ถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นและสวยงำม ที่เรียกว่ำ  เคป 

ดตัซ ์(Cape Dutch) มีลกัษณะเป็นแบบตวัอำคำรสีขำวมงุ หลงัคำดว้ยหญำ้  ประดบัตกแต่งดว้ยลวดลำยปนูป้ันบริเวณหนำ้

จั่วอนัเป็นเอกลกัษณท์ี่ยงัอยูม่ำจนทุกวนันี ้ซึง่ทำ่นสำมำรถชมบรรยำกำศอนังดงำมและเลอืกซือ้ไวนข์ึน้ช่ือไดต้ำมอธัยำศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 

บ่าย จำกนัน้เดินทำงเขำ้สูต่วัเมืองเคปทาวน ์(Cape Town) เมืองสวยติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่ำนไม่ควรพลำดใน

กำรไปเยือนครัง้หนึง่ในชีวิต  ทัง้ในยคุใหมท่ี่เมืองนีเ้คยไดร้บัเกียรติเป็นเจำ้ภำพแขง่ขนัฟตุบอลโลกในปี 2010 ที่ผำ่นมำ แลว้

ยงัเป็นเมืองเก่ำแก่กวำ่ 300 ปี อีกทัง้สภำพอำกำศท่ีคอ่นขำ้งบรสิทุธ์ิเกือบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะคลำ้ยอำ่ง มี

ลมพดัแรงจนพดัเอำมลพิษตำ่งๆออกไปหมด  เนื่องดว้ยลกัษณะภมูิประเทศที่ตัง้อยู่ทำงตอนใตส้ดุของประเทศ มีแหลมกู๊ด

โฮปที่ยื่นออกไประหวำ่ง มหำสมทุรอินเดีย และมหำสมทุรแอตแลนติค ปัจจุบนันีม้ีควำมใหญ่เป็นอนัดบัสำมและเป็นเมือง
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หลวงฝ่ำยนิติบญัญัติของแอฟริกำ นอกจำกเมืองพริทอเรีย และบลมูฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงดำ้นกำรบริหำรประเทศ 

และศูนยก์ลำงทำงฝ่ำยตลุำกำร จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปและพกัผ่อนบริเวณริมอ่ำว ย่านวิคตอเรีย แอนด ์อัลเฟรด วอ

เตอรฟ์ร้อนท ์(Victoria & Alfred Waterfront ) สถำนที่พกัผ่อนตำกอำกำศ ในบรรยำกำศก่อนค ่ำ อนังดงำมรอใหท้่ำนได้

สมัผสั ทัง้รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ โรงภำพยนต ์บรเิวณทำ่เรอืนัน้ อีกมมุมองที่ตำ่งและนำ่สนใจของเมืองโรแมนติกนี  ้

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 

ที่พัก น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั STAY EASY CAPE TOWN CITY BOWL หรอืเทียบเทำ่  

วันที ่5 ย่านมลาย ู–สนามบนิ - แอดดสิอาบาบา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชม ย่านมลายู (Malay Quarter) เป็นย่ำนที่มีบำ้นเรือนสีสนัสดใสตดักันไปมำมีช่ือว่ำ Bo-Kaap ซึ่งเป็น

ชุมชนชำวมลำยทูี่อพยพมำอยูใ่นเมือง Cape Town ตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 ย่ำนแห่งนีต้ัง้อยูบ่นพืน้ที่ลำดชนัของเนินเขำ Signal 

ซึ่งอยู่เหนือเขตเมืองเก่ำขึน้ไป บริเวณดงักลำ่วขึน้ช่ือเรื่องควำมรุม่รวยทำงวฒันธรรมของชำวมำเลยท์ี่ตัง้รกรำกมำชำ้นำน ไม่

ว่ำจะเป็น รฐัสภำ City Hall หรือมสัยิด Nurul ที่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี 1844 หรือจะเป็นพิพิธภณัฑป์ระวตัิศำสตรข์องชุมชนชำว

มลำยูซึ่งรวบรวมเรื่องรำวตัง้แต่ปี 1760 นอกจำกนีย้งัโดดเด่นจำกบำ้นเรือนสีฉูดฉำดตำมถนนหินซอกเล็กซอกนอ้ยซึ่งเป็น

เอกลกัษณส์ ำคญัของยำ่นนี ้ใหท้ำ่นไดถ้่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู ่สนำมบนิของเมืองเคปทำวน ์

14.35 น. เดินทำงสูเ่มืองแอดดิสอาบาบา โดยเที่ยวบนิที่ ET 846 

22.00 น. เดินทำงถึงเมืองแอดดิสอาบาบา รอเปลีย่นเครือ่ง 
23.55 น. ออกเดินทำงสูส่นำมบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ ET 608 

วันที ่6 กรุงเทพฯ 
13.15 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

 

 

 

 



 

  7  MAGIC OF CAPE TOWN 6 DAYS 3 NIGHTS  BY ET                                                         [GQ3CPT-ET001] 

 

อัตราค่าบริการ  MAGIC OF CAPE TOWN  
6 DAYS 3 NIGHTS   

โดยสายการบนิเอธิโอเปียน แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที่ 04-09 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 

วันที่ 06-11 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 

วันที่ 18-23 ธ.ค. 62 39,900 - - 24,900 5,900 

วันที ่27 ธ.ค. 62 -01 ธม.ค. 63 45,900 - - 30,900 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซำ่ภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำติยกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัวำ่กรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซำ่ไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของทำ่นมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรอืไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
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3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 23 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ใบ,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
5. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (12 USD) 
6. คำ่ทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (18 USD) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   
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2.  หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู (วีซำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คำ่วีซำ่และคำ่บรกิำรยื่นวีซำ่ / คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน หรอืคำ่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรตัและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
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ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง ส าหรับผู้ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี 

ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เดก็ที่

มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ทีเ่ดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร

ดังต่อไปนี ้

A. หากเดนิทางพร้อมกับบดิาและมารดา จะต้องมี 

 ส ำเนำสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมีกำรประทบัตรำรบัรองจำกกงสลุ
เท่ำนัน้ 

B. หากเดนิทางกับบดิา หรือ มารดา ทา่นใดทา่นหน่ึง จะต้องมี 

 ส ำเนำสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมีกำรประทบัตรำรบัรองจำกกงสลุ
เท่ำนัน้  

 หนงัสือยินยอมท่ีเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบิดำ หรอื มำรดำท่ีไม่ไดเ้ดินทำงมำดว้ย และ
หนงัสือยินยอมตอ้งมีอำยไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทำง  
     ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ทา่นเดยีว จะต้องมี 

 ค ำสั่งศำลท่ีใหส้ิทธิในกำรดูแลเด็กโดยสมบูรณแ์ก่บิดำหรือมำรดำท่ีเดินทำงพรอ้มกับ
เด็ก 
 ในกรณีท่ีบิดำ หรอื มำรดำท่ำนใดท่ำนหนึ่งเสียชีวิตแลว้ ใหน้  ำใบมรณะบตัรมำแสดง 

C. หากเดนิทางกับผู้ใหญ่ทีไ่ม่ใช่ บดิามารดา 

 ส ำเนำสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมีกำรประทบัตรำรบัรองจำกกงสลุ
เท่ำนัน้  

 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทำงท่ีเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบิดำมำรดำ หรือผูป้กครองตำม
กฎหมำย และ 



 

  11  MAGIC OF CAPE TOWN 6 DAYS 3 NIGHTS  BY ET                                                         [GQ3CPT-ET001] 

 

 ส ำเนำเอกสำรบตัรประจ ำตวัประชำชน ของบิดำมำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฏหมำย 
และ 
 ท่ีอยู่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องบิดำมำรดำ หรอืผูป้กครองตำมกฏหมำย 

D. หากเดก็เดนิทางคนเดยีว 

 ส ำเนำสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ และ ตอ้งมีกำรประทบัตรำรบัรองจำกกงสลุ
เท่ำนัน้ และ 

 จดหมำยรบัรองของผูท่ี้มำรบัเด็กท่ีประเทศแอฟริกำใต ้ตอ้งมี ท่ีอยู่ และรำยละเอียด
ขอ้มลูเพ่ือกำรติดต่อ และ 
 ส ำเนำเอกสำรบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูท่ี้มำรบัเด็ก รวมถึง วีซำ่ หรอื ใบอนญุำตอยู่
อำศยั (หำกมีกำรขอตรวจสอบ) และท่ีอยู่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องบิดำมำรดำ 
หรือผูป้กครองตำมกฏหมำย และบคุคลท่ีเด็กจะไปอยู่อำศยัดว้ยในแอฟรกิำ เอกสารอย่าง
ใดอย่างหน่ึง 
 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทำงท่ีเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบิดำและมำรดำ หรือผูป้กครอง
ตำมกฎหมำย หรอื 
 เอกสำรแสดงควำมยินยอมของบิดำหรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่งพรอ้มกับ ค ำสั่งศำลท่ี
ใหส้ิทธิในกำรดแูลเด็กโดยสมบรูณ ์

โปรดทรำบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดำและมำรดำของเด็ก หำกเอกสำรไม่ใช่

ภำษำองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสำรฉบบันัน้เป็นภำษำองักฤษ และตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำก

ประเทศท่ีออกเอกสำรฉบับนั้น หำกผูโ้ดยสำรเดินทำงโดยท่ีไม่มีเอกสำรเหล่ำนี ้อำจถูก

ปฏิเสธในกำรเดินทำงเขำ้ หรอืเดินทำงออกจำกประเทศแอฟรกิำใต ้

ข้อก ำหนดท่ีระบุข้ำงต้นอำจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสำรท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรเปล่ียน

เครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านน้ันจ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรย่ืนหนังสือ

รบัรองฉบบัสมบรูณร์ะหว่ำงกระบวนกำรขอวีซำ่ในกำรเดินทำงผ่ำน และผูเ้ดินทำงควรพกทัง้

หนงัสือรบัรองและวีซำ่ติดตวัไวข้ณะเดินทำง 



 

  12  MAGIC OF CAPE TOWN 6 DAYS 3 NIGHTS  BY ET                                                         [GQ3CPT-ET001] 

 

ข้อยกเว้น : 

 หำกผูโ้ดยสำรท่ีอำยตุ  ่ำกว่ำ 18ปี เดินทำงสู่แอฟรกิำใตก่้อนวนัท่ี 1 มิถนุำยน พ.ศ.2558 
สำมำรถเดินทำงไดโ้ดยท่ียังไม่ตอ้งมีเอกสำรเหล่ำนี ้โดยสำมำรถเดินทำงกลับหลังวันท่ี 1 
มิถนุำยน พ.ศ.2558 ได ้
 ผู้โดยสำรท่ีอำยุต  ่ำกว่ำ 18ปี ไม่จ  ำเป็นต้องมีเอกสำรหำกเป็นกำรเดินทำงผ่ำนเพ่ือ
เปล่ียนเครื่องท่ีสนำมบินนำนำชำติ 
 ผูโ้ดยสำรท่ีอำยตุ  ่ำกว่ำ 18ปี และถือวีซำ่แอฟรกิำใต ้ไม่จ  ำเป็นตอ้งแสดงเอกสำรเหล่ำนี ้
 ในกรณีท่ีบำงประเทศไดมี้กำรรบัรองช่ือผูป้กครองอย่ำงเป็นทำงกำรในหนงัสือเดินทำง
ของเด็ก เอกสำรเหล่ำนีส้ำมำรถใชยื้นแสดงหลกัฐำนแทนได ้(ตวัอย่ำงเช่น: หนงัสือเดินทำง
ของอินเดียท่ีมีระบช่ืุอผูป้กครองของเด็ก สำมำรถใชเ้อกสำรนีย่ื้นแทนเอกสำรใบแจง้เกิดได ้

 

 

 

 

 


