
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Discovery of Africa Surprise! 12 วนั 

โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 

9 – 20 เมษายน 2562 



The Discovery of Africa Surprise! 12 Days - 2 - 

 

18.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  
 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้นท่ี 4 ประตูท่ี 5 เคานเ์ตอร์เช็คอินแถว K 

 เจา้หนา้ท่ีเวลิด ์เซอร์ไพร้ส รอตอ้นรับ พร้อมอ านวยความสะดวก 
20.05 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ983 น าท่านเหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ 
 พกัคา้งแรมบนเคร่ืองบิน 

 

 

23.30 น. ถึงท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์ แวะพกัเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
01.25 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ478 น าท่านเหินฟ้าสู่ เคปทาวน์ 
เชา้ อาหารเชา้ บริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเคร่ืองด่ืม 
09.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เคปทาวน์ 

ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต(้เวลาท่ีแอฟริกาใตช้า้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
เคปทาวน์เป็นเมืองตากอากาศท่ีติดอนัดบัสวยงามท่ีสุดแห่งของโลกซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสาม
ของประเทศแอฟริกาใต ้เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 300 ปี มีภูเขาลอ้มรอบและเป็นท่ีตั้งของ 

 แหลมกู๊ดโฮป ซ่ึงยืน่ออกไประหวา่ง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร 
 แอตแลนติก ท าใหมี้ภูมิอากาศแบบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเคปทาวน์ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั 
 ฟตุบอลโลกในปี ค.ศ. 2010 หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ West Coast Ostrich Ranch ฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงเป็น 
 นกท่ีตวัใหญ่และวิง่เร็วท่ีสุดในโลก มีถ่ินก าเนิดอยูใ่นแอฟริกา ฟาร์มนกกระจอกเทศ 

เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีท ารายได ้เน้ือน าไปท าเป็นสเตก็ชั้นดี รสชาติคลา้ยเน้ือววั แต่อร่อย 
และหวานกวา่ ขนใชท้ าเคร่ืองประดบั ส่วนหนงัท ารองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึกอ่ืนๆ 
เปลือกไข่สามารถน ามาวาดรูป ระบายสีลวดลาย เป็นของตกแต่งบา้นท่ีสวยงามได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง 
10 เมษายน 2561 

เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เทเบิลเมาน์เทน – ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขา 

 

วนัแรก 
9 เมษายน 2561 

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
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กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ฟาร์ม West Coast Ostrich Ranch  เมนูสเตก็นกกระจอกเทศ 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เทเบิลเมาน์เทน หน่ึงในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของแอฟริกาใต ้
ภูเขาลูกใหญ่กลางเมืองท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกสารทิศ มีรูปทรงแปลกตาคือ 
มีลกัษณะคลา้ยกบัโตะ๊ท่ีแบนราบตั้งอยูบ่นแผน่ดิน จึงท าใหภู้เขาลูกน้ีไดช่ื้อวา่ เทเบิลเมาน์เทน 
มีความสูง 1,086 เมตร และเป็นท่ีนิยมของเหล่านกัปีนเขา ดว้ยเสน้ทางชมธรรมชาติท่ีสวยงาม 
น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัๆ ตา่งๆในเมืองเคปทาวน์ เมืองท่ีติดอนัดบัช่ือวา่น่าเท่ียว 

 ท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง เยีย่มชมย่าน Green Market Square เป็นตลาดท่ีอยูใ่จกลางเมือง 
 เคปทาวน์ ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายชนิดมากมาย อาทิ ผา้ชนิดต่างๆ สร้อยคอ หนา้กาก 

สินคา้พ้ืนเมือง ของฝากต่างๆมากมาย ผา่นชมสวนThe Company Gardens ซ่ึงก่อตั้งข้ึน 
 โดยชาวอาณานิคมเช้ือสายดตัชใ์นช่วงทศวรรษ1652 ผา่นชมปราสาทแห่งกู๊ดโฮป (Castle of 

Good Hope) ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัและมีอายเุก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดของเมืองเคปทาวน์ 
สภาของแอฟริกาใต้ (House of parliament) ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามและโดดเด่น 

จากนั้นผา่นสู่ยา่นชุมชนชาวมลายท่ีูอพยพมาอยูท่ี่แอฟริกาใตใ้นเมืองเคปทาวน์ มีช่ือวา่ ชุมชน 
BO-KAAP บริเวณดงักล่าวตั้งอยูท่ี่ทางลาดของเนินเขา SIGNAL HILL ชุมชนน้ีมีช่ือเสียง 

 ในเร่ืองความสวยงามของบา้นเรือนท่ีมีสีสนัสดใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม One&Only Cape Town หรือในระดบัเดียวกนั  
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เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เคปเพนินซูล่า โดยเสน้ทางเรียบชายฝ่ังทะเล ระหวา่งทาง 

น าท่านแวะถ่ายรูปท่ี อ่าวไมเด้น จุดชมววิท่ีสวยงาม และ หาดแคมป์เบย์ ชายหาดดา้นหลงั 
อุทยานแห่งชาติเทเบิลเมานเ์ทน และเขาหิน 12 ลูก เป็นหน่ึงในหาดท่ีสวยท่ีสุดของโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ฮูทเบย์ หมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ เพ่ือล่องเรือไปชมแมวน ้ าจ านวนมาก 
ท่ีพากนัมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตยอ์ยา่งมีความสุขกนัตามธรรมชาติอยู ่
บริเวณ เกาะซีล หรือ เกาะดุยเกอร์ ซ่ึงเป็นอิริยาบถน่ารักๆ และวถีิชีวติอนัน่ามหศัจรรย ์
ของสตัวโ์ลกอีกชนิดท่ีหาดูไม่ไดใ้นบา้นเรา จากนั้นน าท่านชมความงามของชายฝ่ังลดัเลาะสู่ 
ชายหาดท่ีสวยสะดุดตา ขา้มยอดเขาอนัสวยงามท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก แชปแมนส์ พคี 
ใหท่้านแวะถ่ายรูปและชมภูมิประเทศท่ีแปลกตาอนัน่าประทบัใจซ่ึงในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีตั้ง 
ของท่ีพกัตากอากาศอนัหรูหรา จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เคปพอยท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม 
11 เมษายน 2561 

เคปทาวน์ – เคปเพนินซูล่า – อ่าวไมเด้น – หาดแคมป์เบย์ – ท่าเรือฮูทเบย์ – 

เกาะแมวน า้ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ด โฮป – อาณานิคมนกเพนกวนิ – 

หาดโบวล์เดอร์ – เคปทาวน์ 
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กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านชม เคปพอยท์ จุดใตสุ้ดของ แหลมกู๊ดโฮป หน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยงาม 

และมีช่ือเสียงท่ีสุดของแอฟริกาใต ้และเป็นฉากหน่ึงในภาพยนตร์ฮอลลีวดู “Pirates of the 

Caribbean” ท่ีใหค้วามรู้สึกราวกบัก าลงัมองไปยงัเสน้ขอบโลก เคปพอยทต์ั้งอยูภ่ายในพ้ืนท่ี 
อุทยานแห่งชาติเทเบิลเมานเ์ทน เป็นบริเวณท่ีท่ีรู้จกักนัดีวา่มีกระแสคล่ืนและลมทะเลท่ีรุนแรง 
ดว้ยหนา้ผาสูงตระหง่าน และโขดหินโสโครกมากมาย นบัเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 
ท่ีโด่งดงัระดบัโลก และท าใหเ้รือใหญ่อปัปางมาแลว้ถึง 26 ล า ในขณะเดียวกนัก็ยงัมี 
ความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผิวน ้ าท่ีส่องประกายระยบิระยบัเม่ือ 
สะทอ้นแสงอาทิตย ์หุบเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยดอกไมแ้ละพืชพนัธ์ุท่ีมีความหลากหลาย 
รวมไปถึงสตัวแ์ละนกกวา่ 250 สายพนัธ์ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แลว้น าท่านชม อาณานิคมนกเพนกวนิพนัธ์ุแอฟริกนั 
เพ่ือใหท่้านไดช้มความน่ารักของนกเพนกวนิตวันอ้ยนบัพนัตวัท่ี หาดโบวล์เดอร์ 
ซ่ึงเป็นนกเพนกวนิแอฟริกนั JACKASS ท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ ในปี ค.ศ. 1982 นกเพนกวนิ 
เร่ิมขยายพนัธ์ุมากข้ึน ณ หาดแห่งน้ีจนกลายเป็นอาณานิคมนกเพนกวนิท่ีมีนกเพนกวนิ 
อาศยัอยูม่ากถึงราว 3,000 ตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เคปทาวน์ 
ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม One&Only Cape Town หรือในระดบัเดียวกนั 
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เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไปยงั ฟรันช์ฮก (Franschhoek) 

เมืองท่ีข้ึนช่ือเร่ืองโรงเก็บไวน์และร้านอาหาร แกลเลอร่ีศิลปะ เสน้ทางเดินธรรมชาติ 
และววิทิวทศัน์อนัสวยงาม ฟรันชฮ์ก เป็นหน่ึงใน Cape Winelands อีกดว้ย 
โดยความรู้ในการท าไวน์นั้นไดม้าจากผูอ้พยพชาวฝร่ังเศสรอบๆ เมืองเร่ือยไปถึง สแตลเลนบอช 
และ พาร์ล มีไร่องุ่นมากมาย สามารถท าไวน์ไดห้ลากหลาย และคุณภาพไม่แพไ้วน์จากยโุรป 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางผา่นเสน้ทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่ เมืองสแตลเลนบอช 
หรือ City of Oak เมืองหลวงแห่งการท าไวน์เป็นเมืองเก่าแก่อนัดบัสองของแอฟริกาใตท่ี้ยงัคง 
รักษาไวไ้ดใ้นสภาพท่ีดีเยีย่มและสวยงาม เมืองน้ีมีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นท่ีดี มีโรงงาน 
ผลิตไวน์แดง และมีบริการใหชิ้มไวน์กนัดว้ย สแตลเลนบอช ยงัมีมหาวทิยาลยัท่ีเปิดสอนการท าไวน์ 
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นยงัเป็นเมือง ท่ีมีตึกเก่าๆท่ีสวยงาม style Dutch, Georgian และ Victorian  

 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั ชิมไวน์ และ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารใน wine farm  

หลงัอาหาร น าท่านชม พพิธิภณัฑ์หมู่บ้าน (Stellenbosch Village Museum) 

ซ่ึงภายในบา้นจ าลองสภาพความเป็นอยูข่องคนสมยัก่อนถึง 4 ยคุ อนัไดแ้ก่ กระท่อม 
ชเรียดอร์เฮยสโบราณ (1690-1720) บา้นเบลตเตอร์มนัเฮยส (1750-1790) 
บา้นกรอเวอร์เนอร์สไตลจ์อร์เจีย (1800-1830) และ บา้นเมอเรยส์ไตลว์คิตอเรียยคุกลาง (1840-

วนัทีส่ี่ 
12 เมษายน 2561 

เคปทาวน์ – (Wine Route)  ฟรันช์ฮก – สแตลเลนบอช – เคปทาวน์ 
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1870) อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นภายในเมือง ซ่ึงยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนสมยัเก่าไวไ้ด ้
ในสภาพท่ีดีเยีย่มและสวยงาม 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เคปทาวน์ 
ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม One&Only Cape Town หรือในระดบัเดียวกนั 

 
 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 
05.55 น. โดยสายการบินแอร์นามิเบีย เท่ียวบินท่ี SW700 น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ     

วนิด์ฮุก ประเทศนามเิบีย 

08.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ วนิด์ฮุก ประเทศนามเิบีย  

จากนั้น จากนั้น โดยสายการบิน Wilderness Air  แบบเช่าเหมาล า น าท่านเหินฟ้าสู่ 
ท่าอากาศยาน ซอสซุสไฟล์ ประเทศนามเิบีย  
แลว้น าท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาตซิอสซุสไฟล์ ประเทศนามเิบีย 

กลางวนั    อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 (กรุณาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับตะลุยสนัทรายท่ีสวยงาม อาทิ เช่น  ครีมกนัแดด หมวก       

เส้ือสีสดใส รองเทา้ผา้ใบท่ีสวมใส่กระชบัเพ่ือความคล่องตวัในการเดินบนทราย) 
 หลงัอาหาร น าท่านชมความยิง่ใหญ่และสวยงามของ แคนยอนเซสเรียม (Sesriem) 

ท่านจะไดช้มหนา้ผาอนังดงามท่ีธรรมชาติไดรั้งสรรคข้ึ์น จากแรงลม พายทุรายและธรรมชาติ 
 ของแม่น ้ าเซาชบั มานานกวา่ 15 ลา้นปี กลายเป็นหนา้ผาท่ีมีความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร 

และลึกถึง 30 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
ค ่า    อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งแรม ณ  WOLWEDANS DUNES LODGE 

 
 

วนัที่ห้า 
13 เมษายน 2561 

เคปทาวน์ – วนิด์ฮุก – ซอสซุสไฟล์ ประเทศนามิเบีย – อุทยานแห่งชาติซอสซุสไฟล์ 
– แคนยอนเซสเรียม 
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เชา้    อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 (กรุณาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับตะลุยสนัทรายท่ีสวยงาม อาทิ เช่น  ครีมกนัแดด หมวก       

เส้ือสีสดใส รองเทา้ผา้ใบท่ีสวมใส่กระชบัเพ่ือความคล่องตวัในการเดินบนทราย และน ้ าด่ืม) 
 หลงัอาหาร น าท่านชมทะเลทรายท่ีสวยงามบริเวณ ซอสซุสไฟล์ 

ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยสุดยอดของทะเลทรายนามบิ (Namib Desert) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลทราย 
 ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ท่ีมีอายนุานถึง 55 ลา้นปี และช่ือของประเทศนามิเบีย ก็มาจากช่ือ 

ทะเลทรายแห่งน้ี จากเดิมท่ีช่ือวา่ South West Africa น าท่านนัง่รถขบัเคล่ือน 4 
ลอ้ผา่นทะเลทรายไปสู่ศูนยก์ลางของซอสซุสไฟล ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีใชถ่้ายท า ภาพยนตร์ 
และโฆษณาหลายร้อยเร่ือง ซอสซุสไฟล ์ถือวา่เป็นเนินทรายท่ีงดงามท่ีสุด 
สูงท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 32,000 ตารางกิโลเมตร  

 ใหท่้านไดไ้ต่เขาทรายท่ีสูงท่ีสุดในโลก Big Daddy หรือเลือกเนินทรายท่ีเลก็ลงหน่อย 
 ท่ีรู้จกัในนาม Big Mama เนินทรายในบริเวณน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามท่ีสุด ซ่ึงเนินทราย 

(Sand Dune) ต่างๆเหล่าน้ีก าเนิดจากการพดัของกระแสลมจาก หลายทิศทางทางทฤษฎี 
 เรียกเนินทรายแถบน้ีวา่ Parabolic Dunes หรือ Multi Cycle Dunes  แวะชม Dead Vlei 

คือ จุดท่ีเคยเป็นแหล่งกกัเก็บน ้ ามาก่อนท าใหมี้ตน้ไมจ้ าพวกตน้อาคาเซีย 
แต่ปัจจุบนัน ้ าแหง้ตน้ไมจึ้งยนืตน้ตาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 

วนัหก 
14 เมษายน 2561 

ซอสซุสไฟล์ ประเทศนามิเบีย 

 

Big Mama Big Daddy 

Dead Vlei 

Dead Vlei 

Big Mama Big Daddy 
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กลางวนั    อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกบัเนินทรายสีแดง (Dune 45) เป็นเนินทรายขนาดใหญ่สูงกวา่ 150 

เมตร ตั้งอยูใ่นหลกักิโลเมตรท่ี 45 นบัจากประตทูางเขา้อุทยาน จากซอสซุสไฟล ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า    อาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 พกัคา้งแรม ณ  WOLWEDANS DUNES LODGE  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เชา้    อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหาร อิสระใหท่้านพฟัผอ่นตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด 
15 เมษายน 2561 

ซอสซุสไฟล์  – วนิด์ฮุก ประเทศนามิเบีย – วคิทอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเว 

 

Option  ขึน้บอลลูนเทีย่วชมทศันียภาพ    เพิม่ท่านละ ……. บาท  

 น าท่านสมัผสัประสบการณ์การท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเชา้ตรู่ สูดอากาศอนัแสนสดช่ืน 
บนบอลลูนยกัษ ์ท่ามกลางทอ้งฟ้าท่ีเงียบสงบ ชมความงดงามอนักวา้งใหญ่ ไพศาลของ 
ทะเลทรายนามิบ ทะเลทรายท่ีไดช่ื้อวา่ เก่าแก่ท่ีสุดในโลก ท่ีมีอายนุานถึง 55 ลา้นปี แบบ 360 

องศา และหลงัจากบอลลูนลงจอด เชิญท่านรับประทานอาหารเชา้แบบ champagne 

breakfast (ใชร้ะยะเวลาในการข้ึนบอลลูนเท่ียวชมทศันียภาพประมาณ รอบละประมาณ 1 
ชัว่โมง) 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน 
จากนั้น โดยสายการบิน Wilderness Air  แบบเช่าเหมาล า 
น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วนิด์ฮุก ประเทศนามเิบีย 

14.15 น. โดยสายการบินแอร์นามิเบีย เท่ียวบินท่ี SW405 น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน 
วคิทอเรียฟอลส์ประเทศซิมบบัเว 

15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน วคิทอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเว  
ค ่า    อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พกัคา้งแรม ณ  โรงแรม VICTORIA FALLS HOTEL หรือในระดบัเดียวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชา้    อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

วนัทีแ่ปด 
16 เมษายน 2561 

วคิทอเรียฟอลส์ ประเทศซิมบับเว – สะพานน า้ตกวกิตอเรีย –  

น า้ตกวคิตอเรียฝ่ังประเทศซิมบับ – น่ังเฮลคิอปเตอร์ชมความงามของน า้ตกวคิตอเรีย 
– ล่องเรือชมแม่น า้แซมเบซี 
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 หลงัอาหาร ใหท่้านไดเ้ดินเล่นบริเวณ สะพานน า้ตกวคิตอเรีย  
เป็นสะพานมิตรภาพท่ีเช่ือมต่อระหวา่งซิมบบัเว และแซมเบีย ตั้งอยูเ่หนือแม่น ้ าแซมเบซี 
ระหวา่งช่องแคบท่ีสองของน ้ าตก สร้างจากเหลก็ลว้นๆ มีความยาว 198 เมตร สูง 128 เมตร 
สามารถขา้มไดท้ั้งรถไฟ รถยนตแ์ละเดินเทา้ ถือเป็นสถานท่ียอดนิยมอนัดบัสองรองจาก 

 น ้าตกวกิตอเรีย ความพิเศษของสะพานเสน้น้ีนั้น นอกจากจะเป็นสะพานท่ีคุณจะไดส้มัผสั 
 ละอองน ้ าจากน ้ าตกวกิตอเรีย และไดช่ื้นชมกบัปรากฎการณ์ Moonbow อยา่งใกลชิ้ด 
 สะพานแห่งน้ียงัใชเ้ป็นท่ีส าหรับกระโดดบนัจ้ีจมัพข์องผูท่ี้รักความสะใจเพราะท่ีน่ีนบัเป็น 
 จุดโดดท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

  
 
 
 
 
 
 
 น าท่านชม น า้ตกวคิตอเรีย ฝ่ังประเทศซิมบับเว ประเทศซิมบบัเว เดิมเรียกวา่ โรดิเซีย 

(Rhodesia) โดยในปี ค.ศ.1923 จกัรวรรดิองักฤษยดึเอาดินแดนส่วนท่ีช่ือวา่ โรดิเซียใต ้ 
มาจากบริษทัเซา้ท ์แอฟริกา แลว้ผนวกเขา้เป็นอาณานิคม โดยมีรัฐบาลผิวขาวซ่ึงเป็น 

 ชนกลุ่มนอ้ยเป็นผูป้กครอง จึงท าใหเ้กิดการต่อสูเ้พ่ือเรียกร้องสิทธิชอบธรรมจากชนพ้ืนเมือง 
 ซ่ึงเป็นคนหมู่มากส่วนใหญ่ชาวแอฟริกนัจนกระทัง่ไดรั้บเอกราชจากองักฤษในวนัท่ี  
 18 เมษายน ค.ศ.1980 แลว้เปล่ียนช่ือมาเป็น ซิมบบัเว น า้ตกวคิตอเรีย ฝ่ังประเทศซิมบับเว 

มีจุดชมน ้ าตกท่ีไม่ควรพลาดคือ  Devil’s Cataract, Main Falls, Horse Shoe Falls และ 

Rainbow Falls ซ่ึงท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามและยิง่ใหญ่ของน ้ าตกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
ในการเดินชมน ้ าตกท่านอาจจะตอ้งเปียกจากละอองน ้ า และฝนท่ีอาจตกเกือบตลอดทั้งปี 
เพราะฉะนั้นควรเตรียมเส้ือกนัฝนท่ีมีฮูด้ และร่ม ติดตวัไปดว้ย และอยา่ลืม ถุงหรือกระเป๋ากนัน ้ า 

 ส าหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย 
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กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านสมัผสัประสบการณ์การนั่งเฮลคิอปเตอร์ ชมน ้าตกวคิตอเรีย จากมุมสูง 

(Helicopter tour 13 นาที) ใน 3 น ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกอีกดว้ย และยงัมีเวลาใหท่้าน 
 ไดเ้ตม็อ่ิมกบัการเก็บภาพน ้ าตกวคิตอเรียแบบใกลชิ้ด 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากนั้น น าท่านล่องเรือ Sundowner cruise ชมแม่น า้แซมเบซี ในยามเยน็ แม่น ้ าแซมเบซี 
เป็นแม่น ้ าสายใหญ่ท่ีอยูเ่หนือน ้ าตกวคิตอเรียไม่ก่ีกิโลเมตร ใหท่้านไดช้มความกวา้งใหญ่ 
ของแม่น ้ าและผนืป่าอนัอุดมสมบูรณ์ในยามเยน็ ชมดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า ในบรรยากาศ 
อนัแสนโรแมนติก สายลมอนัสดช่ืนท่ีกรุ่นกล่ินทุ่งหญา้อ่อนๆ และดอกไมป่้าจะช่วยใหท่้าน 
ผอ่นคลาย พร้อมชมทิวทศัน์สองขา้งทางซ่ึงเตม็ไปดว้ยป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม ต่ืนตาต่ืนใจ 
กบับรรดาชีวติสตัวป่์าท่ีหาชมไดย้าก อาทิ ฮิปโปโปเตมสั และนกนานาชนิด ซ่ึงทั้งหมดน้ี 
จะท าใหท่้านรู้สึกวา่ 2 ชัว่โมงท่ีล่องเรือผา่นไปไวเหมือนสายลมพดัจนไม่ทนัรู้สึกตวั 
นอกจากจะไดรั้บการยอมรับถึงความสวยงามและความยิง่ใหญ่แลว้แซมเบซียงัเป็นแม่น ้ า 
ท่ีเป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่ง อาหารของเหล่าสรรพสตัวน์อ้ยใหญ่ ทั้งสตัวบ์ก 
ท่ีอาศยัอยูริ่มพงไพร และบรรดาสตัวน์ ้ าต่างๆ รวมถึงผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีท่ีใช ้
เป็นเสน้ทางการคมนาคมทางน ้ าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสร้างช่ือเสียง รายไดท่ี้ส าคญั 
และเป็นแหล่งผลิตพลงังานทางธรรมชาติดว้ย แม่น ้ าแห่งน้ีจึงไดรั้บอีกสมญานามวา่เป็น 
“The River of Life” หรือ แม่น ้ าแห่งชีวติ 

 
 
 
 
 

 
 
ค ่า    อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัคา้งแรม ณ  โรงแรม VICTORIA FALLS HOTEL หรือในระดบัเดียวกนั 
 



The Discovery of Africa Surprise! 12 Days - 13 - 

 
 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอทสวานา โดยทางเรือ ขา้มแม่น ้ าโชเบ 
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองและผา่นพรมแดนแลว้ น าคณะเขา้สู่ อุทยานแห่งชาตโิชเบ 
เป็นหน่ึงในอุทยานแห่งชาติท่ีดีท่ีสุด ท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว เขา้มาท่องป่าดูสตัว ์
แบบซาฟารี อุทยานแห่งชาติแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นดนัดบั 
3 ในบอทสวานา เป็นแหล่งรวมฝงูสตัวใ์หญ่นานาชนิด อาทิ ฝงูชา้งป่าท่ีมีกวา่ 60,000 เชือก 
ฝงูควายป่า มา้ลาย และสตัวน์กัล่าอยา่ง สิงโต เสือดาว เสือชีตา้ ไฮยีน่าลายจุด ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบ 
การดูนก ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิดกวา่ 450 สายพนัธ์ุ ซ่ึงสตัวป่์าท่ีน่ีมีชีวติอยูอ่ยา่ง 
อิสระเสรีตามธรรมชาติ  

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
ใหท่้านต่ืนเตน้กบัการท่องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ท่ีจะพาไปชมสตัวป่์า 
เป็นรถแบบเปิดโล่งดา้นขา้ง รถแต่ละคนัจะมีนายพรานหรือ Ranger ซ่ึงเป็นทั้งคนขบัรถ 
และไกดค์อยแนะน าวธีิการชมสตัวใ์หท้ราบ จุดเด่นของอุทยานฯแห่งน้ีคือท่านจะเห็นฝงูชา้งป่า 
แอฟริกาออกหากินตามล าน ้ า เป็นภาพธรรมชาติท่ีหาชมไดย้ากยิง่ นอกจากน้ีท่านอาจเห็น 
ฝงูฮิปโปโปเตมสันบัสิบตวัอาศยัอยูต่ามริมฝ่ัง นอกจากน้ีท่านยงัสามารถพบเห็นสตัว ์
จ าพวกกวางป่าหายาก อยา่งตวั เซเบล เซลเซบ้ี เรด รีชเว กวางโชเบ ฯลฯ ไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
   

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ลฟิวงิสโตน ประเทศแซมเบีย โดยทางเรือตามแนวพรมแดน 
แม่น ้ าแซมเบซี (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ผา่นอุทยานแห่งชาตโิมซิ โออา ตุนยา แปลวา่ 
ม่านควนั ท่ีส่งเสียงกอ้งกงัวาล ซ่ึงเป็นช่ือเดิมภาษาทอ้งถ่ินของน ้ าตกวคิตอเรีย ท่านจะไดช้ม 
ความกวา้งใหญ่ของแม่น ้ าและผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์ในยามเยน็ ชมดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า 
ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรดาสตัวป่์าท่ีหาชมไดย้าก อาทิ ฮิปโปโปเตมสั จระเข ้ชา้ง ยรีาฟ ควาย  
ละมัง่ และนกนานาชนิด  

 
 

วนัทีเ่ก้า 
17 เมษายน 2561 

ประเทศซิมบับเว – อุทยานแห่งชาติโชเบ ประเทศบอทสวานา – Game Drive  
ท่องซาฟารี  –  ล่องเรือท่องซาฟารีสู่ ลฟิวงิสโตน ประเทศแซมเบีย 
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ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัคา้งแรม ณ โรงแรม The Royal Livingstone หรือในระดบัเดียวกนั 
  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ชม น า้ตกวคิตอเรีย หรือเรียกกนัอีกช่ือวา่ “โมซิ-โอวา-ทุนยา” 
น ้ าตกท่ีมีความหมายวา่ “ควนัท่ีส่งเสียงกึกกอ้ง” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก 
(Seven Natural Wonders of the World) น ้าตกวคิตอเรีย ตั้งอยูบ่ริเวณรอยต่อ 
ของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบบัเว เป็นน ้ าตกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ถูกคน้พบคร้ังแรกโดย ดร.เดวดิ ลิฟวงิสโตน  ในปีค.ศ.1855 ซ่ึงเป็นผูต้ ั้งช่ือน ้ าตกน้ี 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่สมเดจ็พระราชินีวคิตอเรีย  น ้ าตกวคิตอเรีย เกิดจากแม่น ้ าแซมเบซี 
ซ่ึงเป็นแม่น ้ ากั้นพรมแดนของทั้งสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึกโดยน ้ าตกมีขนาดกวา้งกวา่ 
1,690 เมตร สูงราว 60 - 100 เมตร ไอน ้ าจากน ้ าตกวคิตอเรียสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะ 20 
กิโลเมตร น ้ าตกวคิตอเรียแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 
ปัจจุบนัน้ี น ้ าตกวคิตอเรีย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งสร้างรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศ 
แซมเบียและประเทศซิมบบัเว จึงมีการสร้างโรงแรมและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวของทั้งสองประเทศ ชมน า้ตกฝ่ังประเทศแซมเบีย  ชมน ้ าตกท่ีส าคญั 
และสวยงามอีก 2 แห่งซ่ึงอยูฝ่ั่งแซมเบีย คือ น ้ าตก Armchair Falls ซ่ึงเป็นจุดท่ีน ้ าตกมีความสูง 
เป็นอนัดบัสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหน่ึงคือ น ้ าตก Eastern 

Cataract ซ่ึงสวยงามไม่แพจุ้ดอ่ืนๆ การเดินชมน ้ าตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้ าและฝนท่ีอาจตก 

วนัทีสิ่บ 
18 เมษายน 2561 

ลฟิวงิสโตน ประเทศแซมเบีย – น า้ตกวคิตอเรีย ฝ่ังประเทศแซมเบีย –  
โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 
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ไดต้ลอดทั้งปี  ฉะนั้น ควรเตรียมเส้ือกนัฝนท่ีมีฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอยา่ลืม 
ถุงหรือกระเป๋ากนัน ้ าส าหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ลฟิวงิสโตน ประเทศแซมเบีย 
กลางวนั  อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัภายในท่าอากาศยาน 
13.00 น. โดยสายการบินเซาตแ์อฟริกนัแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี SA041 น าท่านเหินฟ้าสู่ โจฮันเนสเบิร์ก 

ประเทศแอฟริกาใต้ 
14.40  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 

หรือท่ีชาวแอฟริกาใตเ้รียกกนัสั้นๆวา่ โจเบิร์ก เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแอฟริกาใต ้
ไดรั้บฉายาวา่ “THE GOLD CITY” เน่ืองจากในช่วงศตวรรษท่ี 20 มีการแบ่งแยกสีผิว 
ท าใหเ้กิดชุมชนต่างผิวข้ึนคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาว คือ Sandton 
และเมืองคนด าคือ Soweto ปัจจุบนั โจฮนัเนสเบิร์ก เป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของ 

 แอฟริกาใต ้เมืองแห่งความบนัเทิงและการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพราะโจฮนัเนสเบิร์กเป็นเมืองซ่ึง 
 เตม็ไปดว้ยร้านอาหาร แสงสียามค ่าคืน ผบั บาร์ ซิการ์บาร์ แหล่งชอ้ปป้ิง สปาเพื่อสุขภาพและ 
 ความงาม 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม Michelangelo หรือในระดบัเดียวกนั  
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เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เพรทโตเรีย เมืองท่ีคร้ังหน่ึงเคยไดรั้บสมญานามวา่เป็นกรุง 
 เยรูซาเลมแห่งแอฟริกนั ปัจจุบนั เป็นเมืองหลวงดา้นการบริหารประเทศ อีกทั้งยงัเป็นเมือง 
 ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “City of Jacaranda” เน่ืองจากในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี  
 ตน้ Jacaranda จะออกดอกสีม่วงบานสะพร่ังสวยงามดุจดัง่ซากรุะของชาวญ่ีปุ่น 

แลว้น าท่านชม จตัุรัสโบสถ์ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถแ์ห่งแรกในเพรทโตเรีย ไดรั้บการออกแบบ 
 ใหดู้คลา้ยๆ กบัการผสมผสานระหวา่งจตัุรัสทราฟัลการ์ในมหานครลอนดอนและ 
 จตัุรัสคองคอร์ดในกรุงปารีส ดา้นหนา้จตัุรัสท่านจะพบกนัอนุสาวรียรู์ปป้ันอดีตประธานาธิบดี 

Paul Kruger ตั้งเด่นสง่าอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้น น าท่านชมดา้นนอก อาคารยูเนี่ยน ท่ีปัจจุบนั เป็นท่ีท าการของประธานาธิบดีแอฟริกาใต ้

โดยทางดา้นนอกอาคาร มีรูปป้ันของอดีตประธานาธิบดี เนลสนั แมนเดลล่า ตั้งตระหง่านอยู ่
ซ่ึงอาคารยเูน่ียนน้ีเป็นผลงานการสร้างของสถาปนิกชาวองักฤษท่ีช่ือวา่ Sir Herbert Baker 
ในปีค.ศ. 1910 โดยใชส้ถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากเกาะองักฤษ ตวัอาคารเรียงเป็น 

 รูปคร่ึงวงกลม แบ่งตวัอาคารเป็นสองฝ่ัง โดยมีหอนาฬิกาอยูต่รงกลางคลา้ยหอนาฬิกาบ๊ิกเบน 
 ในมหานครลอนดอน และสร้างจากหินทรายทั้งหมด นบัเป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมช้ินเอก 
 ของประเทศ ช้ินหน่ึงเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสิ่บเอด็ 
19 เมษายน 2561 

โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – สิงคโปร์ 
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 แลว้น าท่านชม อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ อาคารขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการ 
 ประกาศชยัชนะ และร าลึกถึงความกลา้หาญของชาววเูทรกเกอส์ หรือก็คือผูบุ้กเบิก 
 ดินแดนแอฟริกา ตวัอาคารมีขนาดความสูง 40 เมตร ใชหิ้นแกรนิตเป็นวสัดุหลกัในการสร้าง 

ปัจจุบนัท่ีน่ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวชั้นน าของประเทศท่ีแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเขา้เ
ยีย่มชมกวา่ 200,000 คน 

 
 
 
 

 

 

 

 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก  แลว้น าท่านเดินทางสู่ โรสแบ้งค์ มอลล์ 
ใหท่้านไดช้อ้ปสินคา้มากมายหลากหลายทั้งสินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้ทอ้งถ่ิน โดยแบ่งออกเป็น 
ในส่วนของหา้งสรรพสินคา้ และร้านคา้ภายนอกท่ีจะเป็นสินคา้หตัถกรรม เช่น ผา้พนัคอ 
และเคร่ืองประดบั เป็นตน้ จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซ้ือของตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานดัหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
22.30 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ481 น าท่านเหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ 
 พกัคา้งแรมบนเคร่ืองบิน 
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เชา้ อาหารเชา้บริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม 
14.55 น. ถึงท่าอากาศยานชางกี ประเทศสิงคโปร์ แวะพกัเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
17.30 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ982 น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
19.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

 
 

ขอได้รับความขอบคุณ 
จาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

*ภาพถ่ายเพ่ือการน าเสนอโปรแกรมทวัร์เท่านั้น* 
 
 

วนัทีสิ่บสอง 
20 เมษายน 2561 

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
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อตัราค่าบริการ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 

เดนิทางในช่วง 9 – 20 เมษายน 2562 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ ท่านละ 399,900 บาท 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน มเีตยีง 399,900 บาท 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 81,900 บาท 

กรณีเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ (Business Class) เพิม่ท่านละ 140,000 บาท 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคา ถ้าจ านวนผู้ใหญ่เดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน 
- หากท่านต้องการใบเสร็จทีอ่อกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วนั 

- มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ท าการออกใบเสร็จย้อนหลงัให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทางโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นหลกั 
 

ค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นทศันาจรระหวา่งประเทศ กรุงเทพฯ – เคปทาวน์ และ โจฮนัเนสเบิร์ก – กรุงเทพฯ 

 ค่าตัว๋ตัว๋ภายในประเทศระหวา่ง เคปทาวน์ – วนิดฮุ์ก / วนิดฮุ์ก – ซอสซุสไฟล ์/ ซอสซุสไฟล ์– วนิดฮุ์ก  /   
วนิดฮุ์ก – วคิตอเรียฟอล / ลิฟวงิสโตน – โจฮนัเนสเบิร์ก   

 ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง 
 ค่าภาษีน า้มนั ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามภาวะตลาดน า้มนัโลกซ่ึงประกาศโดยสายการบนิ ทางบริษัทฯ 
อาจมกีารเรียกเกบ็เพิม่หากมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. ส าหรับสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน ์

 ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. ส าหรับสายการบินเซาตแ์อฟริกนัแอร์เวย ์

 ค่ารถรับส่งตามรายการ 

 ค่าหอ้งพกั สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง ในโรงแรมท่ีระบุ หรือในระดบัเดียวกนั 

 ค่าอาหาร ตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คอยอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ  

อตัราค่าบริการ ส าหรับรายการ 

The Discovery of Africa Surprise! 12 วนั 

โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
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 หวัหนา้ทวัร์จากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเรือล่องเรือไปชมแมวน ้ าท่ีเกาะซีล และล่องเรือชมแม่น ้ าแซมเบซี 

 ค่าข้ึนล่องเรือและนัง่รถส่องสตัว ์ท่ีอุทยานแห่งชาติโชเบ 

 ค่าชมววิน ้ าตกวคิตอเรียมุมสูง บนเฮลิคอปเตอร์ 

 ค่ารถบริการตามระบุในรายการ  

 ค่าหอ้งพกัตามระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตามระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามระบุในรายการ  

 ค่าวซ่ีาประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบบัเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย 

 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าเคร่ืองด่ืม  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
ระเบียบการ และเง่ือนไข:  

1.     บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง กรณีท่ีมีผูส้ ารองการ 
เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนด (15 ท่านข้ึนไป)  

2.  อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง  

3.  การส ารองทีน่ั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการจองท่านละ 100,000 บาท 
โดยกรุณาน าเงินเขา้บญัชีธนาคาร แลว้ส่งส าเนาใบน าฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6  

กรณีช าระดว้ยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเม่ือเราไดรั้บเงินจากการสัง่จ่ายนั้นแลว้ 
ส่วนท่ีเหลือโปรดช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 70 วนั 

ธนาคารกสิกรไทย                               สาขาสีลม       ออมทรัพย์  
ช่ือบัญชี บริษัท เวลิด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวลิ จ ากดั  เลขทีบ่ัญชี   001-2-80809-9  
  
ธนาคารกรุงเทพ                                สาขาสีลม        ออมทรัพย์  
ช่ือบัญชี บริษัท เวลิด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวลิ จ ากดั เลขทีบ่ัญชี   101-8-64952-3  
  
ธนาคารไทยพาณิชย์                          สาขาสีลม        ออมทรัพย์  
ช่ือบัญชี บริษัท เวลิด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวลิ จ ากดั เลขทีบ่ัญชี   065-238759-9  

 

4.   กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 70 วนั มิฉะนั้นจะ ถือวา่สละสิทธ์ิ 
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5.    การยกเลกิ  

 กรณียกเลกิการจองน้อยกว า่ 90 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมดัจ า  
ทั้งหมด  

 กรณแีจ้งยกเลกิภายใน 75 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ 50% ของ 
ราคาเตม็เท่านั้น 

 กรณแีจ้งยกเลกิการจองภายใน 60 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทวัร์ 
ทั้งหมด 

6.   บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ บริษทัฯ 
ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให ้ 

7.   ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ    
         ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้ 
8.   หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืน (Refund) 

ได ้
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เอกสารย่ืนวซ่ีา 
หลกัฐานการท าวซ่ีาประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า 
ควรน าส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ  
4. หนงัสือรับรองการท างานตวัจริง / หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษ) 

ส าหรับยืน่วซ่ีาเขา้บอทสวานา 
5. กรณีท่ีมีเอกสารส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส-หยา่ / ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 

ปีบริบูรณ์ และตอ้งแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ โดยไดรั้บการรับรองจากกรมการกงสุล(แจง้วฒันะ) เท่านั้น 
พร้อมน าเอกสารถือติดตวัทั้งส าเนาภาษาไทยและฉบบัแปลเพ่ือใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัริกาใต ้

6. กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา มารดา จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ 
ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ 
และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และตอ้งแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 
โดยไดรั้บการรับรองจากกรมการกงสุล (แจง้วฒันะ) เท่านั้น 
พร้อมน าเอกสารถือติดตวัทั้งส าเนาภาษาไทยและฉบบัแปลเพ่ือใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัริกาใต ้

7. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร 
และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ 
และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

8. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต 
ยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้
 

หมายเหต ุ:  
- กรณีผู้เดนิทางอายุไม่ถึง 18 

ปีบริบูรณ์และไม่ได้เดนิทางกบับดิามารดาจะต้องมหีนงัสือยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
อ าเภอ และต้องแปลภาษาองักฤษ พร้อมประทบัตรารับรองจากกรมการกงสุล 
รวมถึงต้องแปลสูตบิัตรเกดิเป็นภาษาองักฤษพร้อมประทบัตรารับรอง โดยกระทรวงการต่างประเทศ 
สามารถขอประทบัตราแปลเอกสารได้ที ่กรมการกงสุล แจ้งวฒันะ 

 

*********************************************** 
 

เอกสารทีใ่ช้ส าหรับการเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้ (ต้องน าเอกสารถือติดตัวในวนัเดินทางด้วย) 
- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ เตรียมสูติบตัรตวัจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ ท่ีไดรั้บ 

การรับรองจากกรมการกงสุล(แจง้วฒันะ)เท่านั้น กรุณาน าเอกสารถือติดตวั เพื่อใชใ้นการเขา้ประเทศ 
อฟัริกาใต ้

- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเดินทางคนเดียว หรือเดินทางกบัพอ่หรือแม่ ท่านใดท่านหน่ึง 
ตอ้งใชจ้ดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศฉบบัจริงและแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ ท่ีไดรั้บ 
การรับรองจากกรมการกงสุล(แจง้วฒันะ) เท่านั้น น าเอกสารถือติดตวั เพ่ือใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัริกาใต ้
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การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง  
การไปเท่ียวประเทศในทวปีแอฟริกาปัจจุบนัไม่จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลือง 
หากท่านมีความประสงคจ์ะฉีดก่อนเดินทาง ควรฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วนั 
สามารถไปฉีดไดท่ี้หน่วยบริการวคัซีน 
 
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวถีิ เขต ราชเทว ีโทร. 02-306-9199  
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167  
3. ศูนยว์ณัโรค เขต 10 โทร. 053-206-484  
 
หมายเหตุ : ราคาวคัซีนอยูท่ี่ประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อเขม็ 
การฉีดวคัซีนคร้ังหน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้10 ปี ซ่ึงทางหน่วยบริการ 
จะใหเ้ป็นหนงัสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย 
 


