
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                                      Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                              License no. 11/09492 
 
 

   

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                    

 

- ดไูบ - 

 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                                      Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                              License no. 11/09492 
 
 

   

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                    

 28 
ธ.ค. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเมืองเคปทาวน์ (อัฟริกาใต้) เสาร์ 

17.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ 
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ 
ห้องพกัผู้โดยสารขาออก 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนัสดุวิสยัอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเป็นผลท าให้
การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
แล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากในรายการทัวร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK373 // 
EK772 แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามดไูบ  

(20.35 – 00.50) 
(04.00 – 11.45) 

29 ธ.ค. 62 เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ชิมไวน์ - ภูเขาโต๊ะ - V&A วอ
เตอร์ฟร้อนท์ 

อาทิตย์ 

11.45 น. ถึงสนามบินเคปทาวน์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้น
การขอวีซ่า สามารถพ านักในอัฟริกาใต้ได้ 30 วัน)  จากนัน้ น าท่านเที่ยวชมเมืองเคป
ทาวน์ ซึ่งตัง้อยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ และยังมี
แหลมต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากัลลาส ซึ่งตัง้อยู่ปลายใต้สุด
ของทวีปแอฟริกา เป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกันจึง
ท าให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝ่ังทะเลของเคปทาวน์นี ้เป็นเส้นทางที่น่า
เที่ยวที่สดุและมีวิวทิวทศัน์ที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง  

 น าท่านสู่ West Coast Ostrich Farm ฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพ่ือที่ท่านจะ
ได้สมัผัสกบัวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด รับชมและรับฟังเร่ืองราวของการ
เลีย้งนกกระจอกเทศ อนัเป็นสตัว์เศรษฐกิจที่ท ารายได้ดี ตลอดจนวงจรชีวิตของสตัว์ปีกที่
มีขนาดใหญ่และว่ิงเร็วที่สดุในโลก 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็กเนือ้นกกระจอกเทศ ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. จากนัน้น าท่านแวะชมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กนัที่ กรูทคอนสแตนเทีย ไวน์เอสเตทที่

สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดชัต์ ซึ่งยงัคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมยัเก่าไว้ได้ในสภาพที่
ดีเยี่ยมและสวยงาม มีไร่องุ่นมากมายและเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมี
บริการให้ชิมไวน์กนัด้วย  

15.30 น. จากนัน้น าคณะขึน้สู่เทเบิล้ เมาเท่น ภูเขาสงูยอดตดัตรง เหมือนกบัโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้า
หมนุรอบตวัเอง (Cable Car) ซึ่งในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยดุว่ิงทัง้นีเ้พ่ือความ
ปลอดภยัของผู้มาเยือน ขึน้มาด้านบน มีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพ่ือให้
นกัท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชดัเจน ไกลไปจนถึงตวัเมืองเคปทาวน์ทีเดียว บน
ภูเขาโต๊ะนีมี้สตัว์ตัวเล็กประเภทหนึ่งหน้าตาน่าเอ็นด ู ชื่อว่าตวัแดสซี่ หรือ กระต่ายหิน 
(Dassie or Rock Rabbit) มีลกัษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกบักระต่าย เป็นมิตรกบั
ผู้คนที่ผ่านมาเยือน เม่ือมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายล้อมหลายต่อหลายลกู แต่ท่ีโดด
เด่นคือ ไลอ้อนเฮด (Lion Head) ภูเขาที่มองดแูล้วใครๆ ก็ต้องพดูว่าคล้ายหวัสิงโตในเวลา
ที่พระอาทิตย์ก าลงัจะลับขอบฟ้าภูเขาลกูนีมี้สีแดงสวยงามยิ่งนกั  
หมายเหต ุ   กระเช้า Cable Car จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยดุว่ิง ทัง้นี ้
เพ่ือความปลอดภยัของผู้มาเยือน โดยทางกลุ่มฯ จะจดัให้ขึน้ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองเคป
ทาวน์บนยอดเขา Signal Hill แทน 
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17.00 น. น าคณะเดินทางสู่ย่าน Victoria & Alfred Waterfront วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ 
ฟร้อนท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้คณุได้สัมผสัความมีชีวิตชีวาของเคป
ทาวน์ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กอีกด้วย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพิเศษกุ้งมังกร+เป๋าฮือ้ Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE COMMODORE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thecommodore.co.za  
30 ธ.ค. 62 เกาะแมวน า้ - นกเพนกวิน - เคปพอยน์ - แหลมกู๊ดโฮป  จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. รถปรับอากาศน าคณะเที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มี

อายกุว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ปลายสดุของอฟัริกาใต้  
เป็นเมืองหลวงด้านนิติบัญญัติของอัฟริกาใต้ มีอดีตเก่าแก่และทันสมัยที่สุด แถมด้วย
รางวัลการเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใจกว้างที่สุดของอัฟริกาใต้อีกด้วย เพราะที่เมืองนีค้นต่างสี
ผิวสามารถเดินเคียงบ่าเคียงกนัได้ทุกสถานที่ คณะลงเรือที่ท่าฮูทเบย์ (Hout Bay) เพ่ือไป
ชมแมวน า้ที่  เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) เหล่าแมวน า้ตัวอ้วนอุยนอนเบียดเสียด
อาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาติ แล้วแวะเยี่ยมเหล่าบรรดานกเพนกวินอัฟริกนัที่เมือง
ไซมอน (Simon's Town) ณ เมืองแห่งนีบ้้านเรือนจะตัง้ลดหลัน่กันอยู่ตามเนินเขา หนัหน้า
ออกทะเล ซึ่งเจ้าของส่วนมากเป็นคนมีฐานะทัง้นัน้ เม่ือมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร์ 
เจ้าบ้านตวัน้อยนกเพนกวินอฟัริกัน ตัวผู้ มีสีสันมากกว่าตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตา
จะมีสีชมพู คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนัน้ ส่วนตัวเมียจะไม่มี ล าตวัมีสีด าขาวตัดกัน 
แต่ตัวเมียมีสีน า้ตาล และมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินที่นี่ใช้ชิวิตอย่างอิสระสบาย
อารมณ์ตามธรรมชาติ แล้ว เดินทางสู่แหลมแห่งความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสริฟ์ด้วยเมนูกุ้งมังกร (Crayfish) Local 
14.00 น. น าท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ใน

เขตสงวน Cape of  Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาด
ใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้
ชดัเจน บนผิวน า้ซึ่งเป็นเหตใุห้บริเวณนี ้ท้องทะเลมกัมีหมอกลงจดัอากาศแปรปรวน ทัง้นี ้
เพราะกระแสน า้อุ่นและกระแสน า้เย็นมาปะทะกัน ท าให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือ
ทัง้ในสมัยโบราณและปัจจุบัน ทัศนะวิสัยไม่ดีนักท าให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกันเอง
เสมอๆ จนก่อให้เกิดเร่ืองราวของภาพหลอน มิติอนัลีล้บัและเร่ืองเล่าขานเกี่ยวกบัฟลายอิง้
ดัตช์แมน Flying Dutchman ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดิน
ทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ท าไม่ส าเร็จ ท าให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลาง
หมกหนาทึบจนทุกวันนี ้และจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ Cape Point  เคปพอยท์ จนได้เวลา
อนัสมควร น าคณะออกเดินทางกลบัสู่เมืองเคปทาวน์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE COMMODORE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 www.thecommodore.co.za  

31 ธ.ค. 62 เคปทาวน์ - โจฮันเนสเบิร์ก - สวนสิงโต - ชิมเนือ้สัตว์ป่าที่ภัตตาคาร
คาร์นิวอร์ 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางสู่เมืองโจฮนัเนสเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ  
 คณะเดินทางถึงสนามบินโจฮนัเนสเบิร์ก รถโค้ชรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ภตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                                                                                บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                                                                                      Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                              License no. 11/09492 
 
 

   

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945          9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com                9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                    

13.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางเข้าสู่สวนเสือ The Lion Park  พาท่านนั่งรถชมชีวิตสตัว์
ป่าอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์
โลกผู้น่ารักอย่างใกล้ชิด อาทิ โซนเจ้าป่า ซึ่งจะรวม White Lion, Cheetah, Wild Dog 
และยังมีโซนสัตว์ตระกูลมีเขาอย่าง Springbuck, Gemsbok, Blesbok , ยีราฟ และ ม้า
ลาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางกลบั 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าสไตล์อัฟริกัน ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มี

เนือ้หลากหลายชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก 
Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HYATT REGENCY HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดบัเดียวกนั  

1 ม.ค. 63 เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening Game Drive พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria) เมืองหลวงด้าน

การบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี ้ตัง้ตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) 
วีรบุรุษของการต่อสู้ รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพืน้เมืองผิวด า พริทอเรีย จึงเป็น
เมืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสู้กับพวกอังกฤษเพ่ือให้ได้อิสรภาพ นอกจากนีย้ัง
เป็นที่ตัง้ของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ท าเนียบประธานาธิบดีและที่ท าการรัฐบาล 
วุฒิสภาจะจัดประชุมขึน้ที่ เมืองพริทอเรีย  ส่ิงหนึ่ งที่ โดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่ง
เช่น ซากุระของชาวญ่ีปุ่ น เมืองนีไ้ด้สมญานามว่า "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอก
บานสะพรั่งให้ได้เห็นกนัในช่วงเดือนตลุาคมของทุกปี น าคณะเที่ยวชมสถานที่ส าคัญของ
เมือง Church Square จตุรัสกลางเมือง  เป็นที่ตัง้ของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ อดีต
ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์  จตุรัสแห่งนี เ้ป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกนั ใกล้กันเป็น City 
Hall  ศาลาเทศบาลเมือง ด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์แอน ดรีส์ พรีทอรัสและลูกชาย ผู้
ก่อตัง้เมือง Union Building ท าเนียบประธานาธิบดี และที่ท าการของรัฐบาลที่ใหญ่โต
มโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นท าเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก 
เข้าชมพิพิธภณัฑ์วร์ูเทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) ศูนย์รวมจิตใจของ
ชนผิวขาวเชือ้สายดัง้เดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนีส้ร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงการเดินทาง
อพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีป เข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วม
ฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกบัชาวพืน้เมือง 

 

 
 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Thai 
14.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่เขตวนอทุยานสตัว์ป่าขุนเขาพีลนัเนสเบิร์ก และป่า

ซาฟารีของเอกชนเปิดให้ท่านได้ท่องป่าซาฟารี น าท่านเข้าพกัในซาฟารีลอดจ์ ที่มีส่ิง
อ านวยความสะดวกสบายครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศท่ีไม่เหมือนใคร  และหากมีเวลา
น าท่านออกท่องป่าซาฟารีในช่วงเย็น สัตว์ป่าบางชนิดของอัฟริกาออกหากินในยามเย็นไม่
ว่าจะเป็น BIG FIVE ไปจนถึงเพ่ือนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมสั และนก
นานาชนิด ท่ามกลางบรรยากาศยามอสัดง 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารใน  Lodge  Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั BAKUBUNG BUSH LODGE  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.bakubung.co.za 
2 ม.ค. 63 ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี ้- พักโรงแรม

เดอะพาเลซ 
พฤหัสบด ี

06.00 น. ท่องป่าซาฟารีดสูัตว์ที่วนอทุยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก Pilanesburg Nature 
Reserve วนอทุยานสตัว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่ง
ด้านข้างเปิดโล่งรับลม จุคนได้ 20 คน รถแต่ละคนัจะมีนายพราน หรือ Ranger ซึ่งเป็นทัง้
คนขบัรถและไกด์คอยแนะน าวิธีการชมสตัว์ให้ทราบ ป่าพิลาเนสเบิร์กแห่งนีมี้พืน้ที่
ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พืน้ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเม่ือหลายร้อยปีก่อน ท าให้ผืน
ดินมีแร่ธาตอุดุมสมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์นานบัชนิด และแน่นอน
หมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทัง้ห้า (Big Five) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้า
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ได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสตัว์ที่สมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะสตัว์ที่นี่
อยู่กนัอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่ง
ทะเลทราย อฟัริกาใต้มีสตัว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึง่สตัว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระตาม
ธรรมชาติ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของลอด์จ  Buffet 
11.00 น. หลงัอาหารเช้าน าคณะออกเดินทางเข้าสู่ “ซนัซิตี”้ Sun City หรือ The Lost City เมืองลบั

แลแห่งหบุเขาแสงตะวนั เป็นเมืองที่ถกูเนรมิตขึน้จากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า
ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทนุด้วยเงินจ านวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 
18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอนัว่างเปล่าและแห้งแล้งใน
แคว้น Bophuthatswana กลางอฟัริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความส าราญบนัเทิงทกุ
รูปแบบ โดยการเร่ิมสร้างโรงแรมไปเร่ือยๆ ตัง้แต่โรงแรมเดอะซนัซิตี,้ โรงแรมเดอะคาบา
นาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปีค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สดุ
ในบรรดาโรงแรมทัง้หลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace 
of the Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายใน
สไตล์แอฟริกนั ให้สมกับเป็นอาณาจกัรอลงัการดาวล้านดวงแห่งนี ้ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    Local 
13.00 น. หลงัอาหาร อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัส่ิงอ านวยความสะดวก มีสระว่ายน า้ขนาดใหญ่ 

และทะเลน า้จืดเทียมขนาดใหญ่ยกัษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลกัษณะเหมือนทะเล
จริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จดัตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กนัคือ 
สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลกัเรียงรายอยู่ สะพาน
นีเ้ชื่อมต่อกบักองหินมหึมา ที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สญูหายไป และเพ่ือเป็นการ
ตอกย า้ระลึกถึงความทรงจ าเขาเลยสร้างสะพานแห่งนีขึ้น้ ทกุๆหนึ่งชัว่โมงสะพานจะถกู
เขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนีย้งัมีสนามกอล์ฟระดบัมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็น
สถานที่แข่งขนักอล์ฟนดัส าคญัๆ มาหลายต่อหลายครัง้แล้ว ออกแบบโดยนกักอล์ฟชื่อดงั
ของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรง
ภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้เมืองนีไ้ม่เคยหลบัใหล 
สวนสตัว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพนัธุ์ไม้จากทัว่โลกเอาไว้ พร้อมน า้ตก และธารน า้
ไหลรินเอื่อยๆ ที่สร้างความสดชื่อสบายอย่างบอกๆไม่ถกู บางสถานที่และกิจกรรมบาง
ประเภทถกูสงวนไว้ส าหรับแขกที่มาพกั The Palace เทา่นัน้ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในอาณาจกัรซันซิตี ้ Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  THE PALACE OF THE LOST CITY  www.suninternational.com  
3 ม.ค. 63 โจฮันเนสเบิร์ก – ดูไบ - กรุงเทพฯ ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. หลงัอาหาร น าคณะเดินทางกลับสู่นครโจฮนัเนสเบิร์ก เพ่ือเดินทางไปสนามบิน  

13.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK762 // 
EK384 (แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดไูบ) 

(13.25 – 23.45) 
(03.05 – 12.05) 

4 ม.ค. 63 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 
12.05 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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ก าหนดการเดินทาง  

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11  
With Bed 

Child 4-6 
No Bed SGL Supp 

No TKT 
ADL / CHD 

(BKK-DXB-CPT // CPT-JNB 
// JNB-DXB-BKK) 

28 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563 
 

108,000.- 
 

98,000.- 
 

92,000.- 
 

19,000.- 
 

 
-29,000.- 
-21,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 

 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิงไว้ ณ วนัที่ 30 มกราคม 2562 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทางเคปทาวน์-โจเบิร์ก 
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

15-19 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด 28 ที่นั่ ง 
20-29 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด 38 ที่นั่ ง 
30 ท่านขึน้ไป ใช้รถปรับอากาศขนาด 44 ที่นั่ ง 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  
✓ โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั พกัห้องละ 2 ท่าน (ในสาธารณรัฐอฟัริกาใต้ ไม่มีห้องพกั

แบบ 3 เตียงให้บริการ) 
✓ ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ

ดแูลของท่านเองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าบริการน าทัวร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัอบุตัิเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกนัภยั 

– หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีประกนัสขุภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสมัภาระใน
การเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

✓ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 

 ค่าทิปคนขบัรถ / Ranger (ท่านละประมาณ 260 แรนด์)  
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / และหวัหน้าทัวร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดต่อ ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ โทร.02-408-6777, 062-645-4945 ซึ่งจะดแูลท่าน
ด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ า
ล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของ
ท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง และ 21 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ 
HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตลุาคม) หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่
เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี  ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้
ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเทีย่ว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
▪           ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 

2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจัดการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
▪     2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่
ฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 

 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิเรสต์ได้
เท่านัน้  ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ
เป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double คอืห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
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▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 
ท่าน 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในอัฟริกาใต้ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 
Room) การระบุห้องพกัติดกนัขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกั
มีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในอฟัริกาใต้ อาจมีบางแห่งส าหรับห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการ
ความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

▪ โปรแกรมทวัร์รวมค่าเข้าชมถกูระบุไว้ในคอลมัน์ “อตัรานีร้วม” หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด
ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ๆ หรือ 
สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระเข้าชม
และ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว    
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 

 

▪ ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม 
ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม  ค่าใช้จ่ายใบละประมาณ 5 แรนด์ / ใบ / ครัง้    

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรมั (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสัมภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กโิลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

การสบูบุหร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน
เร่ืองการสบูบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ทา่นและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารที่ใช้ส าหรับการเดนิทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้ 
และต้องน าเอกสารถือติดตัวในวันเดินทางด้วย 

- กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ เตรียมสตูิบตัรตวัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสลุ (แจ้งวฒันะ) 
เท่านัน้ น าเอกสารถือติดตวั เพ่ือใช้ในการเข้าประเทศอฟัริกาใต้ 

- กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ กรณีเดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกบัพ่อ หรือแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องใช้จดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศฉบบัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสุล (แจ้งวฒันะ) เท่านัน้ น าเอกสาร

http://www.followmeholiday.com/
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ถือติดตวั เพ่ือใช้ในการเข้าประเทศอฟัริกาใต้ 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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