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เดินทาง 10 – 17 กรกฎาคม 62 ราคาเพียง 87,900 บาท
เดินทาง 09 – 16 ตุลาคม 62 ราคาเพียง 91,900 บาท

DAY 1: สุ วรรณภูมิ (-/-/-)
DAY 2: ดูไบ – เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริ กาใต้ ) – เมือง Pretoria –
อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ – เมืองพิลาเนสเบิ ร์ก – Game Drive (ส่ องสั ตว์ ) –
โรงแรม (-/L/D)
DAY 3: Game Drive (ส่ องสั ตว์ ) – The Sun City Resort - โรงแรม (B/L/-)
DAY 4: เมืองโจฮันเนสเบิร์ก - ชอปปิ้ ง ณ Sandton city และ Nelson Mandela
Square – โรงแรม (B/L/D)
DAY 5: บินภายในสู่ เมืองเคปทาวน์ – ฟาร์ มเลี้ยงนกกระจอกเทศ – เคปทาวน์
ซิตี้ทัวร์ – จุดชมวิว – ชิมไวน์ – โรงแรม (B/L/D)
DAY 6: แหลมกู๊ดโฮ๊ บ – เกาะแมวน้า – ชมแพนกวิน – โรงแรม (B/L/D)
DAY 7: สนามบินเคปทาวน์ (B/-/-)
DAY 8: เมืองดูไบ – สุ วรรณภูมิ (กรุงเทพ) (-/-/-)

ท่ องซาฟารี ตามล่ าหา BIG 5
กิจกรรมชมสั ตว์ 2 รอบ
ชมฟาร์ มนกกระจอกเทศและแพนกวิน
เที่ยวเต็ม ไม่ มีอสิ ระ
ออกเดินทางจากสุ วรรณภูมิ
อาหารจัดเต็ม
กรุ๊ปเพียง 20 ท่ าน
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DAY 1 (สาหรับผู้เดินทางเดือนกรกฎาคม 62)

DAY 1 (สาหรับผู้เดินทางเดือนตุลาคม 62)

18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่
21.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ (EK373)

13.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่
15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ (EK377)
19.00 น. ถึงสนามบินดูไบเพื่อทาการเปลี่ยนเครื่ อง
ต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ เมือง
โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริ กาใต้
23.20 น. ออกเดินทางต่อไปยังเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
ประเทศแอฟริ กาใต้ (EK767)

DAY 2 (สาหรับผู้เดินทางเดือนกรกฎาคม 62)
00.50 น. ถึงสนามบินดูไบเพื่อทาการเปลี่ยนเครื่ อง
ต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ เมือง
โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริ กาใต้
04.05 น. ออกเดินทางต่อไปยังเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
ประเทศแอฟริ กาใต้ (EK761)
10.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง)
11.30 น. เจ้าหน้าที่รอรับทุกท่าน ณ สนามบิน
- เดินทางสู่เมือง Pretoria (เดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง)
- อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์
- Union Buildings
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองพิลาเนสเบิร์ก (เดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง)
- Game Drive (กิจกรรมชมสัตว์)
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
ที่พกั BAKUBUNG BUSH LODGE หรื อเทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว

DAY 2 (สาหรับผู้เดินทางเดือนตุลาคม 62)
05.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง)
07.30 น. เจ้าหน้าที่รอรับทุกท่าน ณ สนามบิน
- เดินทางสู่เมือง Pretoria (เดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง)
- อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์
- Union Buildings
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองพิลาเนสเบิร์ก (เดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง)
- Game Drive (กิจกรรมชมสัตว์)
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
ที่พกั BAKUBUNG BUSH LODGE หรื อเทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว
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DAY 3
- ท่ องป่ าซาฟารี ในเวลาเช้ าตรู่ (Game Drive)
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ให้ ท่านได้ ทาธุระส่ วนตัว
11.00 น. เดินทางสู่ “The Sun City Resort” (เดินทางประมาณ
20 นาที)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ Sun Terrace Restaurant
(บุฟเฟต์)
- อิสระให้ ท่านพักผ่อน หรือท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัย ใน
The Sun City
คา่ อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ที่พกั THE PALACE OF THE LOST CITY หรื อเทียบเท่า
ระดับ 5 ดาว

DAY 4
เช้ า รับประทานอาหารเช้า
- เดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (เดินทางประมาณ 2.40
ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- ชอปปิ้ ง ณ Sandton city และ Nelson Mandela Square
คา่ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั RADISSON BLU SANDTON หรื อเทียบเท่าระดับ 4
ดาว
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DAY 5
เช้ า รับประทานอาหารเช้า
- เดินทางสู่ สนามบินโออาร์ แทมโบ เพือ่ เดินทางสู่ เมือง
เคบทาวน์ โดยไฟล์ทบินภายในประเทศ (เดินทางประมาณ 2.30
ชัว่ โมง)
- เดินทางสู่ Cape Town Ostrich Ranch (ฟาร์ มเลีย้ ง
นกกระจอกเทศ)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- เคบทาวน์ ซิตที้ ัวร์
- ผ่านชม ปราสาทกู๊ดโฮ๊ป
- จุดชมวิวทะเล
- นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ Table Mountain (กระเช้ าปิ ดปรับปรุง
ประจาปี ระหว่ างวันที่ 10 ก.ค. – 7 ส.ค. 19)

- ชิมไวน์ ณ แหล่งผลิตไวน์
คา่ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั THE COMMODORE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4
ดาว

DAY 6

เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- แหลมกู๊ดโฮป
- นาท่ านล่องเรือสู่เกาะแมวนา้ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
- เดินทางผ่านเส้ นทาง Chapman’s Peak Drive
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- ชมแพนกวิน ณ ชายหาด Boulders
คา่ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั THE COMMODORE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4
ดาว
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DAY 7
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์ (Cape Town
International Airport)
10.00 น. ทาการเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย
13.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ (EK773)

DAY 8
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
00.35 น. คณะเดินทางถึงเมืองดูไบ เพื่อทาการเปลี่ยนเครื่ อง
ต่อไปยังประเทศไทย
02.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (EK384)
13.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่ วงหน้ า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน**
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อัตราค่าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

ราคา/ ท่ าน

10 – 17 กรกฎาคม 2562
09 – 16 ตุลาคม 2562

ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวชาระเพิม่
ผูใ้ หญ่

87,900 บาท
15,900 บาท

91,900 บาท

พักเดี่ยวชาระเพิ่ม
15,900 บาท
**รายการนี้ไม่ มีราคาเด็ก เด็กชาระเท่ากับผู้ใหญ่ **

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศอัฟริ กาใต้ JNB-CPT
3. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
5. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มกี ารเรี ยกเก็บ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง จานวนเงินจากัดความรับผิดภายใต้ขอ้ ตกลงคุม้ ครอง มี
รายละเอียดดังนี้
- เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท/คน
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
500,000 บาท/คน
และขยายความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอาหารเป็ นพิษสาหรับผูป้ ่ วยตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในคราวเดียวกัน
(อาหารเป็ นพิษ หมายความถึง อาการป่ วยที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรื อน้ าที่มีการปนเปื้ อนของสารพิษ
สารเคมี หรื อ โลหะหนัก) ** ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวที่มีอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อมากกว่า 75 ปี จานวนเงินความรับผิด
จะลดลง 50%
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อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซัก
รี ดค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงือ่ นไขการให้ บริการ
1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2.การชาระค่าบริ การ
2.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 35,000. – บาท
2.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
3.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 40 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 39 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี าร
คืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
3.6 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ
เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ
ไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มผี รู้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
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2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

