
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Discovery of Africa Surprise! 12 วนั 

โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 

8 - 19 สิงหาคม 2562 



The Discovery of Africa Surprise! 12 Days - 2 - 

 

18.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  
อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้นท่ี 4 ประตูท่ี 5 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว K เจา้หน้าท่ีเวิลด์ เซอร์ไพร้ส 
รอตอ้นรับ พร้อมอ านวยความสะดวก 

20.10 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ983 น าท่านเหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ 
พกัคา้งแรมบนเคร่ืองบิน 

 

23.30 น. ถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ แวะพกัเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
01.25 น. โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ478 น าท่านเหินฟ้าสู่ เคปทาวน์ 
เชา้ อาหารเชา้ บริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเคร่ืองด่ืม 
09.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เคปทาวน์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้(เวลาท่ีแอฟริกาใตช้า้กวา่ 

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) เคปทาวน์เป็นเมืองตากอากาศท่ีติดอนัดบัสวยงามท่ีสุดแห่งของโลก ซ่ึง
เป็นเมืองใหญ่อนัดับสามของประเทศแอฟริกาใต ้เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 300 ปี มีภูเขา
ลอ้มรอบ และเป็นท่ีตั้งของแหลมกู๊ดโฮป ซ่ึงยื่นออกไประหว่าง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ท าให้มีภูมิอากาศแบบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เคปทาวน์ได้
เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลกในปี ค.ศ. 2010  

หลังจากผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเลี้ยง
นกกระจอกเทศ (West Coast Ostrich Ranch) ซ่ึงเป็นนกท่ีตวัใหญ่และวิง่เร็วท่ีสุดในโลก มี
ถ่ินก าเนิดอยูใ่นแอฟริกา ฟาร์มนกกระจอกเทศ เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
ซ่ึง เน้ือยงัสามารถน าไป ท าเป็นสเตก็ชั้นดี ซ่ึงรสชาติคลา้ยเน้ือววั แต่อร่อย และหวานกวา่ ขนใช้
ท าเคร่ืองประดบั ส่วนหนงัท ารองเทา้ กระเป๋า และของท่ีระลึกอ่ืนๆ และเปลือกไข่สามารถน ามา
วาดรูป ระบายสีลวดลาย เป็นของตกแต่งบา้นท่ีสวยงามได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่อง 
9 สิงหาคม 2562 

สิงคโปร์ – เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เทเบิลเมาน์เทน – ย่าน Green 

Market Square – The Company Garden 

 

วนัแรก 
8 สิงหาคม 2562 

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

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เทเบิลเมาน์เทน (Iconic Table Mountain) หน่ึงในสถานท่ี
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของแอฟริกาใต ้ภูเขาลูกใหญ่กลางเมืองท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกสารทิศซ่ึงมี
ความสูง 1,086 เมตร และมี รูปทรงแปลกตา คือ มีลกัษณะคลา้ยกบัโต๊ะท่ีแบนราบตั้งอยู่บน
แผ่นดิน จึงท าให้ภูเขาลูกน้ี ไดช่ื้อว่า เทเบิลเมาน์เทน ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของเหล่าบรรดานักปีนเขา
ทั้งหลาย ดว้ยเส้นทาง ชมธรรมชาติท่ีสวยงาม น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัๆ ต่างๆในเมืองเคป
ทาวน์ เมืองท่ีติดอนัดบั ช่ือวา่ น่าเท่ียวท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง เยี่ยมชมย่าน Green Market 

Square เป็นตลาดท่ี อยู่ใจกลางเมืองเคปทาวน์ ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายชนิดมากมาย อาทิ ผา้
ชนิดต่างๆ สร้อยคอ หน้ากาก สินค้าพ้ืนเมือง ของฝากต่างๆมากมาย ผ่านชมสวนThe 

Company Gardens ซ่ึงก่อตั้งข้ึนโดยชาวอาณานิคมเช้ือสายดตัชใ์นช่วงทศวรรษ1652 ผา่น
ชมสภาของแอฟริกาใต้ (House of parliament) ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม และโดดเด่น 

แลว้น าท่านชม ปราสาทแห่งกู๊ดโฮป (Castle of Good Hope) ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัและมีอายุ
เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองเคปทาวน์ จากนั้นน าท่านชม ยา่นชุมชนชาวมลายท่ีู
อพยพมาอยู ่ท่ีแอฟริกาใตใ้นเมืองเคปทาวน์ มีช่ือวา่ชุมชน BO-KAAP บริเวณดงักล่าวตั้งอยู่ท่ี
ทางลาดของ เนินเขา SIGNAL HILL ชุมชนน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามของบา้นเรือนท่ีมี
สีสนัสดใส 

 
 

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 โดยเส้นทางเรียบชายฝ่ังทะเล ระหวา่งทางน าท่าน
แวะถ่ายรูปท่ี อ่าวไมเด้น  จุดชมวิวท่ีสวยงาม และ หาดแคมป์เบย์ ชายหาดด้านหลังอุทยาน
แห่งชาติเทเบิลเมาน์เทน และเขาหิน 12 ลูก เป็นหน่ึงในหาดท่ีสวยท่ีสุดของโลก  

 
 

 จากนั้ น น าท่านเดินทางสู่ ฮูทเบย์ (Hout Bay) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เพ่ือล่องเรือไปชม
แมวน ้ าจ านวนมาก ท่ีพากนัมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตยอ์ยา่งมีความสุขกนั
ตามธรรมชาติอยูบ่ริเวณ เกาะซีล หรือ เกาะดุยเกอร์ ซ่ึงเป็นอิริยาบถน่ารักๆ และวิถีชีวิตอนัน่า
มหศัจรรยข์องสตัวโ์ลกอีกชนิดท่ีหาดูไม่ไดใ้นบา้นเรา จากนั้นน าท่านชมความงามของชายฝ่ังลดั
เลาะสู่ชายหาดท่ีสวยสะดุดตา ขา้มยอดเขาอนัสวยงามท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก แชปแมนส์ พีค ให้
ท่านแวะถ่ายรูปและชมภูมิประเทศท่ีแปลกตาอนัน่าประทบัใจ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีตั้งของ
ท่ีพกัตากอากาศอนัหรูหรา จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เคปพอยท์ 

 
กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชม เคปพอยท์ จุดใตสุ้ดของ แหลมกู๊ดโฮป หน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยงามและมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของแอฟริกาใต้ และเป็นฉากหน่ึงในภาพยนตร์ฮอลลีวูด “Pirates of the 

Caribbean” ท่ีใหค้วามรู้สึกราวกบัก าลงัมองไปยงัเสน้ขอบโลก เคปพอยทต์ั้งอยูภ่ายในพ้ืนท่ี 

วนัทีส่าม 
10 สิงหาคม 2562 

เคปทาวน์ – เคปเพนินซูล่า – อ่าวไมเด้น – หาดแคมป์เบย์ – ท่าเรือฮูทเบย์ – 

เกาะแมวน า้ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ด โฮป – อาณานิคมนกเพนกวนิ – 

หาดโบวล์เดอร์ – เคปทาวน์ 
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อุทยานแห่งชาติเทเบิลเมาน์เทน เป็นบริเวณท่ีท่ีรู้จกักนัดีวา่ มีกระแสคล่ืนและลมทะเลท่ีรุนแรง 
ดว้ยหน้าผาสูงตระหง่าน และโขดหินมากมาย นับเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ท่ีโด่งดัง
ระดบัโลก และท าให้เรือใหญ่อปัปางมาแลว้ถึง 26 ล า ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความงดงาม และ
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผิวน ้ าท่ีส่องประกายระยบิระยบัเม่ือสะทอ้นแสงอาทิตย ์หุบเขา
ท่ีปกคลุมไปดว้ยดอกไมแ้ละพืชพนัธ์ุท่ีมีความหลากหลาย รวมไปถึงสัตวแ์ละนกกวา่ 250 สาย
พนัธ์ุ 

 

 แลว้น าท่านชม อาณานิคมนกเพนกวินพนัธ์ุแอฟริกัน เพ่ือให้ท่านได้ชมความน่ารักของ นก
เพนกวินตวัน้อยนับพนัตวัท่ี หาดโบวล์เดอร์ ซ่ึงเป็นนกเพนกวินแอฟริกนั JACKASS ท่ีใกล้
สูญพนัธ์ุ ในปี ค.ศ. 1982 นกเพนกวินเร่ิมขยายพนัธ์ุมากข้ึน ณ หาดแห่งน้ีจนกลายเป็นอาณา
นิคมนกเพนกวนิท่ีมีนกเพนกวนิอาศยัอยูม่ากถึงราว 3,000 ตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เคปทาวน์ 
ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม ONE&ONLY CAPE TOWN หรือในระดบัเดียวกนั 

 
เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไปยงั ฟรันช์ฮก (Franschhoek) เมืองท่ีข้ึนช่ือเร่ืองโรงเก็บไวน์ และ

ร้านอาหาร แกลเลอร่ีศิลปะ เส้นทางเดินธรรมชาติ และวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม นอกจากน้ี ฟรันช์ฮก 
ยงัเป็นหน่ึงใน Cape Winelands อีกดว้ย  

วนัทีส่ี่ 
11 สิงหาคม 2562 

เคปทาวน์ – (Wine Route)  ฟรันช์ฮก – สแตลเลนบอช – เคปทาวน์ 
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จากนั้น น าท่านเดินทางผ่านเส้นทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่ เมืองสแตลเลนบอช 
หรือ City of Oak เมืองหลวงแห่งการท าไวน์เป็นเมืองเก่าแก่อนัดบัสองของแอฟริกาใตท่ี้ยงัคงรักษา
ไวไ้ดใ้นสภาพท่ีดีเยี่ยมและสวยงาม เมืองน้ีมีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นท่ีดี มีโรงงาน ผลิตไวน์
แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย สแตลเลนบอช  ยงัมีมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนการท าไวน์
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นยงัเป็นเมือง ท่ีมีตึกเก่าๆท่ีสวยงามไสตลด์ชัต ์จอร์เจียน และ วคิตอเรียน  

 
กลางวนั ชิมไวน์ และ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารใน Wine farm  

หลงัอาหาร น าท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านสแตนเลนบอช (Stellenbosch Village Museum) ซ่ึง
ภายในบา้นจ าลองสภาพความเป็นอยู่ของคนสมยัก่อนถึง 4 ยคุ อนัไดแ้ก่ กระท่อม ชเรียดอร์เฮยส
โบราณ (1690-1720) บ้านเบลตเตอร์มนัเฮยส (1750-1790) บ้านกรอเวอร์เนอร์สไตล์จอร์เจีย 
(1800-1830) และ บ้านเมอเรยส์ไตล์วิคตอเรียยุคกลาง (1840-1870) อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
ภายในเมือง 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 
กลางวนั    อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัที่ห้า 
12 สิงหาคม 2562 

เคปทาวน์ – ซิมบับเว 
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14.30 น. โดยสายการบินสายการบิน เคนยา แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี KQ793 น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน
วคิตอเรีย ฟอลส์ ประเทศซิมบับเว 

17.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน วคิตอเรีย ฟอลส์ ประเทศซิมบับเว 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม  
ค ่า    อาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 พกัคา้งแรม ณ  โรงแรม THE ELEPHANT CAMP หรือในระดบัเดียวกนั 

 

 
เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหารน าท่านชม น ้าตกวิคตอเรีย ฝ่ังประเทศซิมบับเว ประเทศซิมบับเว เดิมเรียกว่า 
โรดิเซีย (Rhodesia) โดยในปี ค.ศ.1923 จกัรวรรดิองักฤษยึดเอาดินแดนส่วนท่ีช่ือวา่ โรดิเซีย
ใต ้ มาจากบประเทศแอฟริกาใต ้แลว้ผนวกเขา้เป็นอาณานิคม โดยมีรัฐบาลผิวขาวซ่ึงเป็นชน
กลุ่มน้อยเป็นผูป้กครอง จึงท าให้เกิดการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิชอบธรรมจากชนพ้ืนเมืองซ่ึง
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกนั จนกระทัง่ไดรั้บเอกราชจากองักฤษในวนัท่ี 18 เมษายน 
ค.ศ.1980 แลว้เปล่ียนช่ือมาเป็น ซิมบบัเว น ้ าตกวิคตอเรีย ฝ่ังประเทศซิมบบัเว มีจุดชมน ้ าตกท่ี
ไม่ควรพลาดคือ  Devil’s Cataract, Main Falls, Horse Shoe Falls และ Rainbow Falls 

ซ่ึงท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามและยิง่ใหญ่ของน ้ าตกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ในการเดินชมน ้ าตกท่าน
อาจจะตอ้งเปียกจากละอองน ้ า และฝนท่ีอาจตกเกือบตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเส้ือกนั
ฝนท่ีมีฮูด้ และร่ม ติดตวัไปดว้ย และอยา่ลืม ถุงหรือกระเป๋ากนัน ้ าส าหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย 

 

วนัหก 
13 สิงหาคม 2562 

ซิมบับเว - น ้าตกวิคตอเรีย ฝ่ังประเทศซิมบับเว - น ้าตกวิคตอเรีย ฝ่ังประเทศ
ซิมบับเว 
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กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านสมัผสัประสบการณ์การนั่งเฮลคิอปเตอร์ ชมน ้าตกวคิตอเรีย จากมุมสูง 

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

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่โรงแรม 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม THE ELEPHANT CAMP หรือในระดบัเดียวกนั 

 
เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอทสวานา โดยทางเรือ ขา้มแม่น ้ าโชเบ หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้ เมืองและผ่านพรมแดนแลว้ น าคณะเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ เป็นหน่ึงใน
อุทยานแห่งชาติท่ีดีท่ีสุด ท่ีไดรั้บความสนใจจากนักท่องเท่ียว เขา้มาท่องป่าดูสัตว ์แบบซาฟารี 
อุทยานแห่งชาติแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั ท่ี 3 ในบอท
สวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตวใ์หญ่นานาชนิด อาทิ ฝูงชา้งป่าท่ีมีกวา่ 60,000 เชือก ฝูงควายป่า 
มา้ลาย และสัตวน์กัล่าอยา่ง สิงโต เสือดาว เสือชีตา้ ไฮยีน่าลายจุด ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบการดูนก 
ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิดกวา่ 450 สายพนัธ์ุ ซ่ึงสัตวป่์าท่ีน่ีมีชีวติอยูอ่ยา่งอิสระเสรีตาม
ธรรมชาติ น าท่านล่องเรือชมแม่น ้ าโชเบสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ ชมสัตวน์านาชนิดดว้ย
บรรยากาศสบายๆ 

 

วนัทีเ่จ็ด 
14 สิงหาคม 2562 

บอทสวานา – อุทยานแห่งชาติโชเบ - Game Drive - Sundowner cruise 
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กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
ใหท่้านต่ืนเตน้กบัการท่องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ท่ีจะพาไปชมสตัวป่์า 
เป็นรถแบบเปิดโล่งดา้นขา้ง รถแต่ละคนัจะมีนายพรานหรือ Ranger ซ่ึงเป็นทั้งคนขบัรถ และ
ไกด์คอยแนะน าวิธีการชมสัตวใ์ห้ทราบ  จุดเด่นของอุทยานฯแห่งน้ีคือท่านจะเห็นฝูงช้างป่า
แอฟริกาออกหากินตามล าน ้ า เป็นภาพธรรมชาติท่ีหาชมไดย้ากยิ่ง นอกจากน้ีท่านอาจเห็นฝูง
ฮิปโปโปเตมัสนับสิบตัวอาศัยอยู่ตามริมฝ่ัง นอกจากน้ีท่านยงัสามารถพบเห็นสัตว์จ าพวก
กวางป่าหายาก อยา่งตวั เซเบล เซลเซบ้ี เรด รีชเว กวางโชเบ ฯลฯ ไดอี้กดว้ย 

 
จากนั้น น าท่านล่องเรือ Sundowner cruise ชมแม่น ้าแซมเบซี ในยามเยน็ แม่น ้ าแซมเบซี 
เป็นแม่น ้ าสายใหญ่ท่ีอยูเ่หนือน ้ าตกวิคตอเรียไม่ก่ีกิโลเมตร ให้ท่านไดช้มความกวา้งใหญ่ของ
แม่น ้ าและผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์ในยามเยน็ ชมดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า ในบรรยากาศอนัแสนโร
แมนติก สายลมอนัสดช่ืนท่ีกรุ่นกล่ินทุ่งหญา้อ่อนๆ และดอกไมป่้าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย 
พร้อมชมทิวทศัน์สองขา้งทางซ่ึงเต็มไปดว้ยป่าไมเ้ขียวชะอุ่ม ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรดาชีวติสัตวป่์า
ท่ีหาชมได้ยาก อาทิ ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ซ่ึงทั้ งหมดน้ีจะท าให้ท่านรู้สึกว่า 2 

ชัว่โมงท่ีล่องเรือผ่านไปไวเหมือนสายลมพดัจนไม่ทนัรู้สึกตวันอกจากจะไดรั้บการยอมรับถึง
ความสวยงามและความยิ่งใหญ่แลว้แซมเบซียงัเป็นแม่น ้ าท่ีเป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์ 
เป็นแหล่ง อาหารของเหล่าสรรพสตัวน์อ้ยใหญ่  ทั้งสตัวบ์กท่ีอาศยัอยูริ่มพงไพร และบรรดาสตัว์
น ้ าต่างๆ รวมถึงผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีท่ีใช ้แม่น ้ ำแซมเบซี เป็นเสน้ทางการคมนาคมทางน ้ า 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสร้างช่ือเสียง รายไดท่ี้ส าคญั และเป็นแหล่งผลิตพลงังานทางธรรมชาติ
ดว้ย แม่น ้ าแห่งน้ีจึงไดรั้บ อีกสมญานามวา่เป็น “The River of Life” หรือ แม่น ้ าแห่งชีวติ 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่โรงแรม 

ค ่า    อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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พกัคา้งแรม ณ  โรงแรม ROYAL LIVINGSTONE HOTEL หรือในระดบัเดียวกนั 

 

 

เชา้    อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางชม น า้ตกวคิตอเรีย ฝ่ังประเทศแซมเบีย หรือเรียกกนัอีกช่ือวา่ “โมซิ-
โอวา-ทุนยา” น ้ าตกท่ีมีความหมายว่า “ควนัท่ีส่งเสียงกึกก้อง” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World) น ้ าตกวิคตอเรีย ตั้งอยูบ่ริเวณ
รอยต่อของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบบัเว เป็นน ้ าตกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ถูกคน้พบคร้ังแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน  ในปีค.ศ.1855 ซ่ึงเป็นผูต้ ั้งช่ือน ้ าตกน้ีเพ่ือ
เป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย  น ้ าตกวคิตอเรีย เกิดจากแม่น ้ าแซมเบซี ซ่ึงเป็นแม่น ้ ากั้น
พรมแดนของทั้งสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึกโดยน ้ าตกมีขนาดกวา้งกวา่ 1,690 เมตร สูงราว 
60 - 100 เมตร ไอน ้ าจากน ้ าตกวิคตอเรียสามารถมองเห็นได้จากระยะ 20 กิโลเมตร น ้ าตก
วิคตอเรียแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบันน้ี น ้ าตก
วคิตอเรีย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งสร้างรายไดท่ี้ส าคญัของประเทศแซมเบียและประเทศ
ซิมบบัเว จึงมีการสร้างโรงแรมและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวของทั้ง
สองประเทศ ชมน ้ าตก Armchair Falls ซ่ึงเป็นจุดท่ีน ้ าตกมีความสูงเป็นอนัดับสอง รองจาก 
Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหน่ึงคือ น ้ าตก Eastern Cataract ซ่ึงสวยงามไม่แพ้
จุดอ่ืนๆ การเดินชมน ้ าตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้ าและฝนท่ีอาจตกไดต้ลอดทั้งปี  ฉะนั้น ควร
เตรียมเส้ือกนัฝนท่ีมีฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอยา่ลืม ถุงหรือกระเป๋ากนัน ้ าส าหรับกลอ้งต่างๆไป
ดว้ย 

 

วนัทีแ่ปด 
15 สิงหาคม 2562 

น า้ตกวคิตอเรีย ฝ่ังแซมเบีย - วนิด์ฮุก ประเทศนามิเบีย 

 



The Discovery of Africa Surprise! 12 Days - 11 - 

กลางวนั  อาหารกลางวนั ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วคิตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบบัเว 
16.30 น. โดยสายการบินแอร์นามิเบีย เท่ียวบินท่ี  SW406 น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ     

วนิด์ฮุก ประเทศนามเิบีย 
18.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ วนิด์ฮุก ประเทศนามเิบีย 
ค ่า    อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งแรม ณ  โรงแรม HILTON WINDHOEK หรือในระดบัเดียวกนั 

 

 
เชา้    อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
07.30 น. ออกเดินทางจากวินด์ฮุก โดยเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า แลว้น าท่านเดินทางสู่ ซอสซุสไฟล์ 

ประเทศนามเิบีย 
 (กรุณาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับตะลุยสนัทรายท่ีสวยงาม อาทิ ครีมกนัแดด หมวก เส้ือสีสดใส 

รองเทา้ผา้ใบท่ีสวมใส่กระชบัเพ่ือความคล่องตวัในการเดินบนทราย และน ้ าด่ืม) 
จากนั้น น าท่านนัง่รถขบัเคลือน 4 ลอ้ (4WD vehicle) ชมทะเลทรายท่ีสวยงามบริเวณ ซอสซุส
ไฟล์ ซ่ึงไดช่ื้อวา่สวยสุดยอดของ ทะเลทรายนามบิ (Namib Desert) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลทราย
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีอายุ นานถึง 55 ล้านปี และช่ือของประเทศนามิเบีย ก็มาจากช่ือ
ทะเลทรายแห่งน้ี จากเดิมท่ีช่ือวา่ South West Africa นัน่เอง  

 

วนัทีเ่ก้า 
16 สิงหาคม 2562 

วนิด์ฮุก - ซอสซุสไฟล์ - ทะเลทรายนามิบ - Big Daddy - Big Mama - Dead Vlei - 
Dune 45 - วนิด์ฮุก 
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กลางวนั    อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Sossusvlei Lodge 
 หลงัอาหาร น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกบัเนินทรายสีแดง (Dune 45) เป็นเนินทรายขนาดใหญ่

สูงกวา่ 150 เมตร ตั้งอยูใ่นหลกักิโลเมตรท่ี 45 นบัจากประตูทางเขา้อุทยาน จากซอสซุสไฟล ์ 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ วนิด์ฮุก ประเทศนามเิบีย 

16.30 น. โดยเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า น าท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วนิด์ฮุก ประเทศนามเิบีย 

ค ่า    อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งแรม ณ  โรงแรม HILTON WINDHOEK หรือในระดบัเดียวกนั 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วนิด์ฮุก ประเทศนามเิบีย 

12.15 น. โดยสายการบินเซาต์แอฟริกันแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี SA075 น าท่านเหินฟ้าสู่ โจฮันเนสเบิร์ก 
ประเทศแอฟริกาใต้ 

14.00  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ หรือท่ีชาวแอฟริกาใต้
เรียกกนัสั้นๆว่า โจเบิร์ก เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศแอฟริกาใต ้ไดรั้บฉายาวา่ “THE GOLD 

CITY” เน่ืองจากในช่วงศตวรรษท่ี 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ท าให้เกิดชุมชนต่างผิวข้ึนคนละมุม
เมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาว คือ Sandton และเมืองคนด าคือ Soweto ปัจจุบัน โจฮนัเน
สเบิร์ก เป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของแอฟริกาใต ้เมืองแห่งความบันเทิงและการพกัผ่อน
หย่อนใจ เพราะโจฮนัเนสเบิร์กเป็นเมืองซ่ึงเต็มไปด้วยร้านอาหาร แสงสียามค ่าคืน ผบั บาร์ 
ซิการ์บาร์ แหล่งชอ้ปป้ิง สปาเพื่อสุขภาพและความงาม 

 

วนัทีสิ่บ 
17 สิงหาคม 2562 

วนิด์ฮุก – โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 
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ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร The Carnivore 
 

 พกัคา้งแรม ณ โรงแรม MICHELANGELO HOTEL หรือในระดบัเดียวกนั  

 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เพรทโตเรีย เมืองท่ีคร้ังหน่ึงเคยไดรั้บสมญานามว่าเป็นกรุงเยรู

ซาเลมแห่งแอฟริกนั ปัจจุบนั เป็นเมืองหลวงดา้นการบริหารประเทศ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บ
สมญานามว่า “City of Jacaranda” เน่ืองจากในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ตน้ Jacaranda 
จะออกดอกสีม่วงบานสะพร่ังสวยงามดุจดัง่ซากุระของชาวญ่ีปุ่น แลว้น าท่านชม จตัุรัสโบสถ์ ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของโบสถ์แห่งแรกในเพรทโตเรีย ไดรั้บการออกแบบให้ดูคลา้ยๆ กบัการผสมผสาน
ระหวา่งจตัุรัสทราฟัลการ์ในมหานครลอนดอนและจตัุรัสคองคอร์ดในกรุงปารีส ดา้นหนา้จตัุรัส
ท่านจะพบกนัอนุสาวรียรู์ปป้ันอดีตประธานาธิบดี พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger) ตั้งเด่นสง่าอยู ่

 
 จากนั้น น าท่านชมดา้นนอก อาคารยูเนี่ยน ท่ีปัจจุบนั เป็นท่ีท าการของประธานาธิบดีแอฟริกาใต ้

โดยทางด้านนอกอาคาร มีรูปป้ันของอดีตประธานาธิบดี เนลสัน แมนเดลล่า (Nelson 

Mandela) ตั้งตระหง่านอยู ่ซ่ึงอาคารแห่งน้ีเป็นผลงานการสร้างของสถาปนิกชาวองักฤษ ท่ีช่ือ
ว่า เซอร์ เฮอร์เบิร์ต เบเกอร์ (Sir Herbert Baker) ในปีค.ศ. 1910 โดยใช้สถาปัตยกรรม ท่ี
ไดรั้บอิทธิพลมาจากเกาะองักฤษ ตวัอาคารเรียงเป็นรูปคร่ึงวงกลม แบ่งตวัอาคารเป็นสองฝ่ัง โดย
มีหอนาฬิกาอยูต่รงกลางคลา้ยหอนาฬิกาบ๊ิกเบน ในมหานครลอนดอน และสร้างจาก หินทราย
ทั้งหมด นบัเป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมช้ินเอกของประเทศ ช้ินหน่ึงเลยทีเดียว 

วนัทีสิ่บเอด็ 
18 สิงหาคม 2562 

โจฮันเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเน่ียน  – อนุสรณ์สถานวูเทรก
เกอส์ – โรสแบ้งค์ มอลล์ – สิงคโปร์ 
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 แล้วน าท่านชม อนุสรณ์สถานวูเทรกเกอส์ อาคารขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการ

ประกาศชัยชนะ และร าลึกถึงความกลา้หาญของชาววูเทรกเกอส์ หรือก็คือผูบุ้กเบิกดินแดน
แอฟริกา ตวัอาคารมีขนาดความสูง 40 เมตร ใชหิ้นแกรนิตเป็นวสัดุหลกัในการสร้าง ปัจจุบนั
ท่ีน่ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวชั้นน าของประเทศท่ีแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียว เขา้เยี่ยมชม
กวา่ 200,000 คน 

 
 
 
 

 

 

 

 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก  แลว้น าท่านเดินทางสู่ โรสแบ้งค์ มอลล์ ใหท่้านไดช้อ้ป
สินคา้มากมายหลากหลาย ทั้งสินคา้แบรนด์เนมและสินคา้ทอ้งถ่ิน โดยแบ่งออกเป็น ในส่วนของ
หา้งสรรพสินคา้ และร้านคา้ภายนอกท่ีจะเป็นสินคา้หตัถกรรม เช่น ผา้พนัคอ และ เคร่ืองประดบั เป็น
ตน้ 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. ถึงท่าอากาศยานชางฮี 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 โดย
ค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

*ภาพถ่ายเพ่ือการน าเสนอโปรแกรมทวัร์เท่านั้น* 

วนัทีสิ่บสอง 
19 สิงหาคม 2562 

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
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อตัราค่าบริการ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ 

เดนิทางในช่วง 8 – 19 สิงหาคม 2562 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ ท่านละ 356,900 บาท 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน มเีตยีง 356,900 บาท 

พกัห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 81,900 บาท 

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

- มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ท าการออกใบเสร็จย้อนหลงัให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทางโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นหลกั 
ค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋ตัว๋ภายในประเทศระหวา่ง เคปทาวน์ – วคิตอเรีย ฟอลส์ / วคิตอเรีย ฟอลส์ – วนิดฮุ์ก / วนิดฮุ์ก – ซอสซุส
ไฟล ์/ ซอสซุสไฟล ์– วนิดฮุ์ก  /  วนิดฮุ์ก – 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  
 หวัหนา้ทวัร์จากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเรือล่องเรือไปชมแมวน ้ าท่ีเกาะซีล และล่องเรือชมแม่น ้ าแซมเบซี 

 ค่าข้ึนล่องเรือและนัง่รถส่องสตัว ์ท่ีอุทยานแห่งชาติโชเบ 

อตัราค่าบริการ ส าหรับรายการ 

The Discovery of Africa Surprise! 12 วนั 
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 ค่าชมววิน ้ าตกวคิตอเรียมุมสูง บนเฮลิคอปเตอร์ 

 ค่ารถบริการตามระบุในรายการ  

 ค่าหอ้งพกัตามระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 หวัหนา้ทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตามระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามระบุในรายการ  

 ค่าวซ่ีาประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบบัเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย 

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

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าเคร่ืองด่ืม  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

ระเบียบการ และเงือ่นไข:  
1.     บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง กรณีท่ีมีผูส้ ารองการ 

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนด (15 ท่านข้ึนไป)  
2.  อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง  

3.  การส ารองทีน่ั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการจองท่านละ 100,000 บาท โดยกรุณาน าเงินเขา้บญัชี
ธนาคาร แลว้ส่งส าเนาใบน าฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6  กรณีช าระดว้ยเช็ค การจองจะ
สมบูรณ์ต่อเม่ือเราไดรั้บเงินจากการสัง่จ่ายนั้นแลว้ 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 
5.    การยกเลกิ  

 กรณียกเลกิการจองน้อยกว า่ 90 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมดัจ า  
ทั้งหมด  

 กรณแีจ้งยกเลกิภายใน 75 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่าทวัร์ 50% ของ 
ราคาเตม็เท่านั้น 

 กรณแีจ้งยกเลกิการจองภายใน 60 วนั ก่อนการเดนิทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่าทวัร์ 
ทั้งหมด 
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6.   บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนุญาตใหผู้เ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ บริษทัฯ ไม่สามารถคืนคา่ทวัร์ให ้ 

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

ได ้
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เอกสารยืน่วซ่ีา 
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 าหรับยืน่วซ่ีาเขา้

บอทสวานา 
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 โดยท่ี
บิดา มารดา จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการ
อยา่งถูกตอ้ง และตอ้งแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ โดยไดรั้บการรับรองจากกรมการกงสุล (แจง้วฒันะ) 
เท่านั้น พร้อมน าเอกสารถือติดตวัทั้งส าเนาภาษาไทยและฉบบัแปลเพ่ือใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัริกาใต ้

7. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

8. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่
จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้
 

หมายเหต ุ:  
- กรณีผู้เดนิทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์และไม่ได้เดนิทางกบับิดามารดาจะต้องมหีนงัสือยนิยอมให้บุตร

เดนิทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ และต้องแปลภาษาองักฤษ พร้อมประทบัตรารับรองจากกรมการ
กงสุล รวมถึงต้องแปลสูตบิัตรเกดิเป็นภาษาองักฤษพร้อมประทบัตรารับรอง โดยกระทรวงการต่างประเทศ 
สามารถขอประทบัตราแปลเอกสารได้ที ่กรมการกงสุล แจ้งวฒันะ 

 

*********************************************** 
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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 ตอ้ง
ใชจ้ดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศฉบบัจริงและแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ ท่ีไดรั้บ 
การรับรองจากกรมการกงสุล(แจง้วฒันะ) เท่านั้น น าเอกสารถือติดตวั เพ่ือใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัริกาใต ้

การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลอืง  
การไปเท่ียวประเทศในทวปีแอฟริกาปัจจุบนัไม่จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลือง หากท่านมีความประสงคจ์ะ
ฉีดก่อนเดินทาง 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 การฉีดวคัซีนคร้ังหน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไข้
เหลืองได ้10 ปี ซ่ึงทางหน่วยบริการ จะใหเ้ป็นหนงัสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติด
ตวัไปดว้ย 
 


