The Discovery of Africa Surprise! 12 วัน

โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ)
8 - 19 สิ งหาคม 2562

วันแรก
กรุ งเทพฯ – สิ งคโปร์
8 สิ งหาคม 2562
18.00 น.

20.10 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 5 เคาน์เตอร์ เช็คอินแถว K เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ ไพร้ส
รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ983 นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ สิงคโปร์
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
สิ งคโปร์ – เคปทาวน์ – ฟาร์ มนกกระจอกเทศ – เทเบิลเมาน์ เทน – ย่าน Green
9 สิ งหาคม 2562 Market Square – The Company Garden
23.30 น.
01.25 น.

เช้า
09.25 น.

ถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ478 นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ เคปทาวน์
อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เคปทาวน์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ (เวลาที่แอฟริ กาใต้ชา้ กว่า
ประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) เคปทาวน์เป็ นเมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่ งของโลก ซึ่ ง
เป็ นเมื องใหญ่ อนั ดับสามของประเทศแอฟริ กาใต้ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี มีภูเขา
ล้อมรอบ และเป็ นที่ ต้ งั ของแหลมกู๊ดโฮป ซึ่ งยื่นออกไประหว่าง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทร
อินเดี ยและมหาสมุทรแอตแลนติก ทาให้มีภูมิอากาศแบบทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน เคปทาวน์ได้
เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2010
หลัง จากผ่ า นพิ ธี ก าร ตรวจคนเข้า เมื อ งและศุ ล กากรแล้ว น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ฟาร์ มเลี้ย ง
นกกระจอกเทศ (West Coast Ostrich Ranch) ซึ่งเป็ นนกที่ตวั ใหญ่และวิง่ เร็ วที่สุดในโลก มี
ถิ่นกาเนิดอยูใ่ นแอฟริ กา ฟาร์มนกกระจอกเทศ เป็ นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทารายได้ได้เป็ นอย่างดี
ซึ่ง เนื้อยังสามารถนาไป ทาเป็ นสเต็กชั้นดี ซึ่งรสชาติคล้ายเนื้อวัว แต่อร่ อย และหวานกว่า ขนใช้
ทาเครื่ องประดับ ส่วนหนังทารองเท้า กระเป๋ า และของที่ระลึกอื่นๆ และเปลือกไข่สามารถนามา
วาดรู ป ระบายสี ลวดลาย เป็ นของตกแต่งบ้านที่สวยงามได้
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ฟาร์ม West Coast Ostrich Ranch เมนูสเต็กนกกระจอกเทศ
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เทเบิลเมาน์ เทน (Iconic Table Mountain) หนึ่งในสถานที่
ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของแอฟริ กาใต้ ภูเขาลูกใหญ่กลางเมืองที่สามารถมองเห็นได้จากทุกสารทิศซึ่งมี
ความสู ง 1,086 เมตร และมี รู ปทรงแปลกตา คือ มีลกั ษณะคล้ายกับโต๊ะที่ แบนราบตั้งอยู่บน
แผ่นดิ น จึ งทาให้ภูเขาลูกนี้ ได้ชื่อว่า เทเบิ ลเมาน์เทน ซึ่ งเป็ นที่ นิยมของเหล่าบรรดานักปี นเขา
ทั้งหลาย ด้วยเส้นทาง ชมธรรมชาติที่สวยงาม นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญๆ ต่างๆในเมืองเคป
ทาวน์ เมืองที่ ติดอันดับ ชื่ อว่า น่ าเที่ ยวที่ สุดในโลกอีกแห่ งหนึ่ ง เยี่ยมชมย่ าน Green Market
Square เป็ นตลาดที่ อยู่ใจกลางเมื อ งเคปทาวน์ ซึ่ งมี สิน ค้าหลากหลายชนิ ดมากมาย อาทิ ผ้า
ชนิ ด ต่ า งๆ สร้ อ ยคอ หน้ ากาก สิ น ค้า พื้ น เมื อ ง ของฝากต่ า งๆมากมาย ผ่ า นชมสวน The
Company Gardens ซึ่ งก่อตั้งขึ้นโดยชาวอาณานิ คมเชื้อสายดัตช์ในช่วงทศวรรษ1652 ผ่าน
ชมสภาของแอฟริ กาใต้ (House of parliament) ที่ มีสถาปั ตยกรรมอันสวยงาม และโดดเด่น
แล้วนาท่านชม ปราสาทแห่ งกู๊ดโฮป (Castle of Good Hope) สิ่ งก่อสร้างที่ สาคัญและมีอายุ
เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเคปทาวน์ จากนั้นนาท่านชม ย่านชุมชนชาวมลายูที่
อพยพมาอยู่ ที่แอฟริ กาใต้ในเมืองเคปทาวน์ มีชื่อว่าชุมชน BO-KAAP บริ เวณดังกล่าวตั้งอยู่ที่
ทางลาดของ เนิ นเขา SIGNAL HILL ชุมชนนี้ มีชื่อเสี ยงในเรื่ องความสวยงามของบ้านเรื อนที่มี
สี สนั สดใส

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม ONE&ONLY CAPE TOWN หรื อในระดับเดียวกัน
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เคปทาวน์ – เคปเพนินซู ล่า – อ่าวไมเด้ น – หาดแคมป์ เบย์ – ท่ าเรือฮูทเบย์ –
วันทีส่ าม
เกาะแมวนา้ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ด โฮป – อาณานิคมนกเพนกวิน –
10 สิ งหาคม 2562
หาดโบวล์ เดอร์ – เคปทาวน์
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เคปเพนินซู ล่า โดยเส้นทางเรี ยบชายฝั่งทะเล ระหว่างทางนาท่าน
แวะถ่ายรู ป ที่ อ่ าวไมเด้ น จุ ดชมวิวที่ สวยงาม และ หาดแคมป์ เบย์ ชายหาดด้านหลังอุท ยาน
แห่งชาติเทเบิลเมาน์เทน และเขาหิ น 12 ลูก เป็ นหนึ่งในหาดที่สวยที่สุดของโลก

จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ ฮู ท เบย์ (Hout Bay) หมู่ บ้านชาวประมงเล็ก ๆ เพื่ อ ล่ อ งเรื อ ไปชม
แมวน้ าจานวนมาก ที่ พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุ ขกัน
ตามธรรมชาติอยูบ่ ริ เวณ เกาะซี ล หรื อ เกาะดุยเกอร์ ซึ่ งเป็ นอิริยาบถน่ ารักๆ และวิถีชีวิตอันน่ า
มหัศจรรย์ของสัตว์โลกอีกชนิ ดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา จากนั้นนาท่านชมความงามของชายฝั่งลัด
เลาะสู่ ชายหาดที่ สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่ มีชื่อเสี ยงก้องโลก แชปแมนส์ พีค ให้
ท่านแวะถ่ายรู ปและชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปั จจุบนั เป็ นสถานที่ต้ งั ของ
ที่พกั ตากอากาศอันหรู หรา จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เคปพอยท์

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม เคปพอยท์ จุดใต้สุดของ แหลมกู๊ดโฮป หนึ่ งในสถานที่ ที่สวยงามและมี
ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของแอฟริ ก าใต้ และเป็ นฉากหนึ่ งใน ภาพยนตร์ ฮ อลลี วูด “Pirates of the
่ ายในพื้นที่
Caribbean” ที่ให้ความรู ้สึกราวกับกาลังมองไปยังเส้นขอบโลก เคปพอยท์ต้ งั อยูภ
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อุทยานแห่ งชาติเทเบิลเมาน์เทน เป็ นบริ เวณที่ที่รู้จกั กันดีวา่ มีกระแสคลื่นและลมทะเลที่รุนแรง
ด้วยหน้าผาสู งตระหง่าน และโขดหิ น มากมาย นับเป็ นปรากฏการณ์ ทางภูมิศาสตร์ ที่ โด่งดัง
ระดับโลก และทาให้เรื อใหญ่อปั ปางมาแล้วถึง 26 ลา ในขณะเดียวกันก็ยงั มีความงดงาม และ
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ผิวน้ าที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ หุบเขา
ที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงสัตว์และนกกว่า 250 สาย
พันธุ์

แล้วนาท่ านชม อาณานิคมนกเพนกวิน พัน ธุ์แอฟริ กัน เพื่ อให้ท่ านได้ชมความน่ ารั กของ นก
เพนกวิน ตัวน้อยนับพันตัวที่ หาดโบวล์ เดอร์ ซึ่ งเป็ นนกเพนกวินแอฟริ กนั JACKASS ที่ ใกล้
สู ญพันธุ์ ในปี ค.ศ. 1982 นกเพนกวินเริ่ มขยายพันธุ์มากขึ้น ณ หาดแห่ งนี้ จนกลายเป็ นอาณา
นิคมนกเพนกวินที่มีนกเพนกวินอาศัยอยูม่ ากถึงราว 3,000 ตัว

ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์
อาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
พักค้างแรม ณ โรงแรม ONE&ONLY CAPE TOWN หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
เคปทาวน์ – (Wine Route) ฟรันช์ ฮก – สแตลเลนบอช – เคปทาวน์
11 สิ งหาคม 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางไปยัง ฟรั นช์ ฮก (Franschhoek) เมืองที่ ข้ ึนชื่ อเรื่ องโรงเก็บไวน์ และ
ร้านอาหาร แกลเลอรี่ ศิลปะ เส้นทางเดินธรรมชาติ และวิวทิ วทัศน์อนั สวยงาม นอกจากนี้ ฟรันช์ฮก
ยังเป็ นหนึ่งใน Cape Winelands อีกด้วย
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จากนั้น นาท่านเดิ นทางผ่านเส้นทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่ เมื องสแตลเลนบอช
หรื อ City of Oak เมืองหลวงแห่งการทาไวน์เป็ นเมืองเก่าแก่อนั ดับสองของแอฟริ กาใต้ที่ยงั คงรักษา
ไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม เมืองนี้มีไร่ องุ่นมากมาย และเป็ นไร่ องุ่นที่ดี มีโรงงาน ผลิตไวน์
แดง และมี บ ริ ก ารให้ ชิ ม ไวน์ กัน ด้ว ย สแตลเลนบอช ยัง มี ม หาวิ ท ยาลัย ที่ เปิ ดสอนการท าไวน์
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังเป็ นเมือง ที่มีตึกเก่าๆที่สวยงามไสตล์ดชั ต์ จอร์เจียน และ วิคตอเรี ยน

กลางวัน

ค่า

ชิมไวน์ และ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน Wine farm
หลังอาหาร นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านสแตนเลนบอช (Stellenbosch Village Museum) ซึ่ ง
ภายในบ้านจาลองสภาพความเป็ นอยู่ของคนสมัยก่อนถึง 4 ยุค อันได้แก่ กระท่อม ชเรี ยดอร์ เฮยส
โบราณ (1690-1720) บ้านเบลตเตอร์ มนั เฮยส (1750-1790) บ้านกรอเวอร์ เนอร์ สไตล์จอร์ เจี ย
(1800-1830) และ บ้านเมอเรย์สไตล์วิค ตอเรี ย ยุคกลาง (1840-1870) อิ ส ระให้ท่ านได้เดิ น เล่ น
ภายในเมือง ซึ่งยังคงรักษาอาคารบ้านเรื อนสมัยเก่าไว้ได้ ในสภาพที่ดีเยีย่ มและสวยงาม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม ONE&ONLY CAPE TOWN หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
เคปทาวน์ – ซิมบับเว
12 สิ งหาคม 2562
เช้า
กลางวัน

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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14.30 น.
17.20 น.

ค่า

โดยสายการบิ น สายการบิ น เคนยา แอร์ เวย์ เที่ยวบิ นที่ KQ793 นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ ท่าอากาศยาน
วิคตอเรีย ฟอลส์ ประเทศซิมบับเว
เดินทางถึงท่าอากาศยาน วิคตอเรีย ฟอลส์ ประเทศซิมบับเว
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม THE ELEPHANT CAMP หรื อในระดับเดียวกัน

วันหก
ซิ ม บั บ เว - น้ า ตกวิ ค ตอเรี ย ฝั่ ง ประเทศซิ ม บั บ เว - น้ า ตกวิ ค ตอเรี ย ฝั่ ง ประเทศ
13 สิ งหาคม 2562 ซิ มบับเว
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหารน าท่ านชม น้ าตกวิค ตอเรี ย ฝั่ งประเทศซิ ม บั บ เว ประเทศซิ ม บับ เว เดิ ม เรี ยกว่า
โรดิเซี ย (Rhodesia) โดยในปี ค.ศ.1923 จักรวรรดิองั กฤษยึดเอาดินแดนส่ วนที่ชื่อว่า โรดิเซี ย
ใต้ มาจากบประเทศแอฟริ กาใต้ แล้วผนวกเข้าเป็ นอาณานิ คม โดยมีรัฐบาลผิวขาวซึ่ งเป็ นชน
กลุ่มน้อยเป็ นผูป้ กครอง จึ งทาให้เกิ ดการต่อสู ้เพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ ชอบธรรมจากชนพื้นเมืองซึ่ ง
ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาวแอฟริ กนั จนกระทัง่ ได้รับเอกราชจากอังกฤษในวันที่ 18 เมษายน
ค.ศ.1980 แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็ น ซิ มบับเว น้ าตกวิคตอเรี ย ฝั่งประเทศซิ มบับเว มีจุดชมน้ าตกที่
ไม่ควรพลาดคือ Devil’s Cataract, Main Falls, Horse Shoe Falls และ Rainbow Falls
ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามและยิง่ ใหญ่ของน้ าตกได้อย่างใกล้ชิด ในการเดินชมน้ าตกท่าน
อาจจะต้องเปี ยกจากละอองน้ า และฝนที่อาจตกเกือบตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรี ยมเสื้ อกัน
ฝนที่มีฮดู ้ และร่ ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืม ถุงหรื อกระเป๋ ากันน้ าสาหรับกล้องต่างๆไปด้วย
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมน้ าตกวิคตอเรี ย จากมุมสูง
(Helicopter tour 13 นาที) ใน 3 น้ าตกที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกอีกด้วย และยังมีเวลาให้ท่าน
ได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพน้ าตกวิคตอเรี ยแบบใกล้ชิด

ได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับสู่โรงแรม
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม THE ELEPHANT CAMP หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด
บอทสวานา – อุทยานแห่ งชาติโชเบ - Game Drive - Sundowner cruise
14 สิ งหาคม 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอทสวานา โดยทางเรื อ ข้ามแม่น้ าโชเบ หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้า เมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นาคณะเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติโชเบ เป็ นหนึ่ งใน
อุทยานแห่ งชาติที่ดีที่สุด ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่ าดูสัตว์ แบบซาฟารี
อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพ้ืนที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับ ที่ 3 ในบอท
สวานา เป็ นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิ ด อาทิ ฝูงช้างป่ าที่มีกว่า 60,000 เชือก ฝูงควายป่ า
ม้าลาย และสัตว์นกั ล่าอย่าง สิ งโต เสื อดาว เสื อชี ตา้ ไฮยีน่าลายจุด สาหรับผูท้ ี่ ชื่นชอบการดูนก
ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งรวมนกนานาชนิ ดกว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่ งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวติ อยูอ่ ย่างอิสระเสรี ตาม
ธรรมชาติ นาท่านล่องเรื อชมแม่น้ าโชเบสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ชมสัตว์นานาชนิ ดด้วย
บรรยากาศสบายๆ
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ให้ท่านตื่นเต้นกับการท่ องซาฟารี หรือ Game Drive โดยรถแบบ 4WD ที่จะพาไปชมสัตว์ป่า
เป็ นรถแบบเปิ ดโล่งด้านข้าง รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรื อ Ranger ซึ่ งเป็ นทั้งคนขับรถ และ
ไกด์คอยแนะนาวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ จุ ดเด่ นของอุท ยานฯแห่ งนี้ คื อท่ านจะเห็ น ฝูงช้างป่ า
แอฟริ กาออกหากิ นตามลาน้ า เป็ นภาพธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ ท่านอาจเห็ นฝูง
ฮิ ป โปโปเตมัส นับ สิ บ ตัวอาศัย อยู่ต ามริ ม ฝั่ ง นอกจากนี้ ท่ านยังสามารถพบเห็ น สัต ว์จ าพวก
กวางป่ าหายาก อย่างตัว เซเบล เซลเซบี้ เรด รี ชเว กวางโชเบ ฯลฯ ได้อีกด้วย

จากนั้น นาท่านล่ องเรือ Sundowner cruise ชมแม่ น้าแซมเบซี ในยามเย็น แม่น้ าแซมเบซี
เป็ นแม่น้ าสายใหญ่ที่อยูเ่ หนื อน้ าตกวิคตอเรี ยไม่กี่กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมความกว้างใหญ่ของ
แม่น้ าและผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์ในยามเย็น ชมดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ในบรรยากาศอันแสนโร
แมนติ ก สายลมอัน สดชื่ นที่ กรุ่ นกลิ่นทุ่ งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่ วยให้ท่านผ่อนคลาย
พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่ าไม้เขียวชะอุ่ม ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาชีวติ สัตว์ป่า
ที่ ห าชมได้ย าก อาทิ ฮิ ป โปโปเตมัส และนกนานาชนิ ด ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะท าให้ท่ านรู ้ สึ ก ว่า 2
ชัว่ โมงที่ ล่องเรื อผ่านไปไวเหมือนสายลมพัดจนไม่ทนั รู ้สึกตัวนอกจากจะได้รับการยอมรับถึง
ความสวยงามและความยิ่งใหญ่แล้วแซมเบซี ยงั เป็ นแม่น้ าที่ เป็ นแหล่งแห่ งความอุดมสมบู รณ์
เป็ นแหล่ง อาหารของเหล่าสรรพสัตว์นอ้ ยใหญ่ ทั้งสัตว์บกที่อาศัยอยูร่ ิ มพงไพร และบรรดาสัตว์
น้ าต่างๆ รวมถึงผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนี้ ที่ใช้ แม่น้ ำแซมเบซี เป็ นเส้นทางการคมนาคมทางน้ า
เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สร้างชื่ อเสี ยง รายได้ที่สาคัญ และเป็ นแหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติ
ด้วย แม่น้ าแห่งนี้จึงได้รับ อีกสมญานามว่าเป็ น “The River of Life” หรื อ แม่น้ าแห่งชีวติ

ค่า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับสู่โรงแรม
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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พักค้างแรม ณ โรงแรม ROYAL LIVINGSTONE HOTEL หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีแ่ ปด
นา้ ตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย - วินด์ ฮุก ประเทศนามิเบีย
15 สิ งหาคม 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางชม นา้ ตกวิคตอเรีย ฝั่งประเทศแซมเบีย หรื อเรี ยกกันอีกชื่อว่า “โมซิ โอวา-ทุ น ยา” น้ าตกที่ มี ค วามหมายว่า “ควัน ที่ ส่ ง เสี ย งกึ ก ก้อ ง” 1 ใน 7 สิ่ ง มหั ศ จรรย์ท าง
ธรรมชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World) น้ าตกวิคตอเรี ย ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
รอยต่อของประเทศแซมเบี ยและประเทศซิ มบับเว เป็ นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
โลก ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซึ่ งเป็ นผูต้ ้ งั ชื่ อน้ าตกนี้ เพื่อ
เป็ นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีวิคตอเรี ย น้ าตกวิคตอเรี ย เกิดจากแม่น้ าแซมเบซี ซึ่งเป็ นแม่น้ ากั้น
พรมแดนของทั้งสองประเทศ ตกลงมาสู่ แอ่งลึกโดยน้ าตกมีขนาดกว้างกว่า 1,690 เมตร สู งราว
60 - 100 เมตร ไอน้ าจากน้ าตกวิค ตอเรี ยสามารถมองเห็ น ได้จากระยะ 20 กิ โ ลเมตร น้ าตก
วิค ตอเรี ย แห่ งนี้ ได้รับ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ปั จ จุ บัน นี้ น้ าตก
วิคตอเรี ย เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ที่สาคัญของประเทศแซมเบียและประเทศ
ซิมบับเว จึงมีการสร้างโรงแรมและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของทั้ง
สองประเทศ ชมน้ าตก Armchair Falls ซึ่ งเป็ นจุดที่ น้ าตกมี ความสู งเป็ นอันดับสอง รองจาก
Rainbow Falls สู งถึง 101 เมตร อีกแห่ งหนึ่ งคือ น้ าตก Eastern Cataract ซึ่ งสวยงามไม่แพ้
จุดอื่นๆ การเดิ นชมน้ าตกจะต้องเปี ยกจากละอองน้ าและฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี ฉะนั้น ควร
เตรี ยมเสื้ อกันฝนที่มีฮดู ้ ร่ ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืม ถุงหรื อกระเป๋ ากันน้ าสาหรับกล้องต่างๆไป
ด้วย
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กลางวัน
16.30 น.
18.10 น.

ค่า

อาหารกลางวัน ภัตตาคารภายในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วิคตอเรียฟอลล์ ประเทศซิมบับเว
โดยสายการบิ น แอร์ น ามิ เบี ย เที่ ย วบิ น ที่ SW406 น าท่ านเหิ น ฟ้ าสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ
วินด์ ฮุก ประเทศนามิเบีย
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ วินด์ ฮุก ประเทศนามิเบีย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม HILTON WINDHOEK หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีเ่ ก้า
วินด์ ฮุก - ซอสซุ สไฟล์ - ทะเลทรายนามิบ - Big Daddy - Big Mama - Dead Vlei 16 สิ งหาคม 2562 Dune 45 - วินด์ ฮุก
เช้า
07.30 น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ออกเดิ น ทางจากวิน ด์ฮุก โดยเครื่ อ งบิ นแบบเช่ าเหมาลา แล้วน าท่ านเดิ น ทางสู่ ซอสซุ สไฟล์
ประเทศนามิเบีย
(กรุ ณาเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆสาหรับตะลุยสันทรายที่สวยงาม อาทิ ครี มกันแดด หมวก เสื้ อสี สดใส
รองเท้าผ้าใบที่สวมใส่กระชับเพื่อความคล่องตัวในการเดินบนทราย และน้ าดื่ม)
จากนั้น นาท่านนัง่ รถขับเคลือน 4 ล้อ (4WD vehicle) ชมทะเลทรายที่สวยงามบริ เวณ ซอสซุ ส
ไฟล์ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดยอดของ ทะเลทรายนามิบ (Namib Desert) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นทะเลทราย
ที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ด ในโลก ซึ่ งมี อ ายุ นานถึ ง 55 ล้านปี และชื่ อ ของประเทศนามิ เบี ย ก็ ม าจากชื่ อ
ทะเลทรายแห่งนี้ จากเดิมที่ชื่อว่า South West Africa นัน่ เอง
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กลางวัน

16.30 น.

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sossusvlei Lodge
หลังอาหาร นาท่านแวะชมและถ่ายรู ปกับเนินทรายสีแดง (Dune 45) เป็ นเนินทรายขนาดใหญ่
สูงกว่า 150 เมตร ตั้งอยูใ่ นหลักกิโลเมตรที่ 45 นับจากประตูทางเข้าอุทยาน จากซอสซุสไฟล์

ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ วินด์ฮุก ประเทศนามิเบีย
โดยเครื่ องบินแบบเช่าเหมาลา นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วินด์ ฮุก ประเทศนามิเบีย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม HILTON WINDHOEK หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ิ บ
วินด์ ฮุก – โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
17 สิ งหาคม 2562
เช้า
12.15 น.

14.00

น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ วินด์ ฮุก ประเทศนามิเบีย
โดยสายการบิ น เซาต์แ อฟริ กัน แอร์ เวย์ เที่ ยวบิ น ที่ SA075 น าท่ านเหิ น ฟ้ าสู่ โจฮั น เนสเบิ ร์ ก
ประเทศแอฟริกาใต้
เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริ กาใต้ หรื อที่ ชาวแอฟริ กาใต้
เรี ยกกันสั้นๆว่า โจเบิ ร์ก เมืองที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริ กาใต้ ได้รับฉายาว่า “THE GOLD
CITY” เนื่ องจากในช่ วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสี ผิว ทาให้เกิ ดชุ มชนต่างผิวขึ้ นคนละมุม
เมื อ ง โดยแยกเป็ นเมื องคนขาว คื อ Sandton และเมื องคนด าคื อ Soweto ปั จจุ บัน โจฮัน เน
สเบิ ร์ก เป็ นแหล่งเศรษฐกิ จที่ ใหญ่สุดของแอฟริ กาใต้ เมืองแห่ งความบันเทิ งและการพักผ่อน
หย่อนใจ เพราะโจฮัน เนสเบิ ร์กเป็ นเมื องซึ่ งเต็มไปด้วยร้ านอาหาร แสงสี ยามค่ าคื น ผับ บาร์
ซิการ์บาร์ แหล่งช้อปปิ้ ง สปาเพื่อสุขภาพและความงาม
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร The Carnivore
พักค้างแรม ณ โรงแรม MICHELANGELO HOTEL หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ิ บเอ็ด
โจฮันเนสเบิร์ก – เพรทโตเรีย – จัตุรัสโบสถ์ – อาคารยูเนี่ยน – อนุ สรณ์ สถานวูเทรก
18 สิ งหาคม 2562 เกอส์ – โรสแบ้ งค์ มอลล์ – สิ งคโปร์
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่ านเดิ นทางสู่ เพรทโตเรี ย เมืองที่ ครั้งหนึ่ งเคยได้รับสมญานามว่าเป็ นกรุ งเยรู
ซาเลมแห่ งแอฟริ กนั ปั จจุบนั เป็ นเมืองหลวงด้านการบริ หารประเทศ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ได้รับ
สมญานามว่า “City of Jacaranda” เนื่ องจากในช่วงเดื อนตุลาคมของทุ กปี ต้น Jacaranda
จะออกดอกสี ม่วงบานสะพรั่งสวยงามดุจดัง่ ซากุระของชาวญี่ปุ่น แล้วนาท่านชม จัตุรัสโบสถ์ ซึ่ ง
เป็ นที่ ต้ งั ของโบสถ์แห่ งแรกในเพรทโตเรี ย ได้รับการออกแบบให้ดูคล้ายๆ กับการผสมผสาน
ระหว่างจัตุรัสทราฟัลการ์ในมหานครลอนดอนและจัตุรัสคองคอร์ดในกรุ งปารี ส ด้านหน้าจัตุรัส
ท่านจะพบกันอนุสาวรี ยร์ ู ปปั้ นอดีตประธานาธิบดี พอล ครู เกอร์ (Paul Kruger) ตั้งเด่นสง่าอยู่

จากนั้น นาท่านชมด้านนอก อาคารยูเนี่ยน ที่ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของประธานาธิบดีแอฟริ กาใต้
โดยทางด้า นนอกอาคาร มี รู ป ปั้ นของอดี ต ประธานาธิ บ ดี เนลสั น แมนเดลล่ า (Nelson
Mandela) ตั้งตระหง่านอยู่ ซึ่ งอาคารแห่ งนี้ เป็ นผลงานการสร้างของสถาปนิ กชาวอังกฤษ ที่ ชื่อ
ว่า เซอร์ เฮอร์ เบิ ร์ต เบเกอร์ (Sir Herbert Baker) ในปี ค.ศ. 1910 โดยใช้สถาปั ต ยกรรม ที่
ได้รับอิทธิพลมาจากเกาะอังกฤษ ตัวอาคารเรี ยงเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม แบ่งตัวอาคารเป็ นสองฝั่ง โดย
มีหอนาฬิกาอยูต่ รงกลางคล้ายหอนาฬิกาบิ๊กเบน ในมหานครลอนดอน และสร้างจาก หิ นทราย
ทั้งหมด นับเป็ นอีกหนึ่งสถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของประเทศ ชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว
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แล้วน าท่ านชม อนุ ส รณ์ ส ถานวู เทรกเกอส์ อาคารขนาดใหญ่ ที่ ส ร้ างขึ้ น เพื่ อเฉลิ ม ฉลองการ
ประกาศชัยชนะ และราลึ ก ถึงความกล้าหาญของชาววูเทรกเกอส์ หรื อก็คือผูบ้ ุ กเบิ กดิ น แดน
แอฟริ กา ตัวอาคารมีขนาดความสู ง 40 เมตร ใช้หินแกรนิ ตเป็ นวัสดุหลักในการสร้าง ปั จจุบนั
ที่นี่ได้กลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนาของประเทศที่แต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชม
กว่า 200,000 คน

กลางวัน

ค่า
22.30 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก แล้วนาท่านเดินทางสู่ โรสแบ้ งค์ มอลล์ ให้ท่านได้ชอ้ ป
สิ นค้ามากมายหลากหลาย ทั้งสิ นค้าแบรนด์เนมและสิ นค้าท้องถิ่ น โดยแบ่ งออกเป็ น ในส่ วนของ
ห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าภายนอกที่จะเป็ นสิ นค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าพันคอ และ เครื่ องประดับ เป็ น
ต้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อเลือกซื้อของตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ481 นาท่านเหินฟ้ าสู่ สิงคโปร์
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน
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วันทีส่ ิ บสอง
สิ งคโปร์ – กรุ งเทพฯ
19 สิ งหาคม 2562
เช้า
14.55 น.
17.30 น.
19.00 น.

อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ982 นาท่านเหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
คานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*ภาพถ่ายเพื่อการนาเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*
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อัตราค่ าบริการ สาหรับรายการ
The Discovery of Africa Surprise! 12 วัน
อัตราค่ าบริการ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบินระหว่ างประเทศ
เดินทางในช่ วง

8 – 19 สิ งหาคม 2562

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ท่ านละ

356,900 บาท

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน มีเตียง

356,900 บาท

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

81,900 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน
หากท่ านต้ องการใบเสร็จทีอ่ อกในนามบริษัท กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ ทาการออกใบเสร็จย้ อนหลังให้ ไม่ ว่ากรณีใด ๆ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
ค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ ตัว๋ ภายในประเทศระหว่าง เคปทาวน์ – วิคตอเรี ย ฟอลส์ / วิคตอเรี ย ฟอลส์ – วินด์ฮุก / วินด์ฮุก – ซอสซุส
ไฟล์ / ซอสซุสไฟล์ – วินด์ฮุก / วินด์ฮุก – โจฮันเนสเบิร์ก
 ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ
อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. สาหรับสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์
ั แอร์เวย์
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. สาหรับสายการบินเซาต์แอฟริ กน
 ค่ารถรับส่ งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่ งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบต
ั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 มัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเรื อล่องเรื อไปชมแมวน้ าที่เกาะซี ล และล่องเรื อชมแม่น้ าแซมเบซี
 ค่าขึ้นล่องเรื อและนัง่ รถส่ องสัตว์ ที่อุทยานแห่ งชาติโชเบ
-
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ค่าชมวิวน้ าตกวิคตอเรี ยมุมสูง บนเฮลิคอปเตอร์
 ค่ารถบริ การตามระบุในรายการ
 ค่าห้องพักตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 ค่าวีซ่าประเทศแซมเบีย ประเทศซิ มบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย
ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ กรุ งเทพฯ – เคปทาวน์ และ โจฮันเนสเบิร์ก – กรุ งเทพฯ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%
ระเบียบการ และเงือ่ นไข:
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (15 ท่านขึ้นไป)
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองทีน
่ ั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ ามัดจาสาหรับการจองท่ านละ 100,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 70 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 101-8-64952-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด เลขทีบ่ ัญชี 065-238759-9
4. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 70 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิ ทธิ์
5.
การยกเลิก
 กรณียกเลิกการจองน้ อยกวา่ 90 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 75 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าทัวร์ 50% ของ
ราคาเต็มเท่ านั้น
 กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 60 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์
ทั้งหมด
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6.

7.

8.

บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund)
ได้
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เอกสารยืน่ วีซ่า
หลักฐานการทาวีซ่าประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุและมีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า
ควรนาส่งให้เจ้าหน้าที่แสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
หนังสื อรับรองการทางานตัวจริ ง / หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (เป็ นภาษาอังกฤษ) สาหรับยืน่ วีซ่าเข้า
บอทสวานา
กรณี ที่มีเอกสารสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส-หย่า / สาเนาสูติบตั ร ในกรณี อายุไม่ถึง 18
ปี บริ บูรณ์ และต้องแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล(แจ้งวัฒนะ) เท่านั้น
พร้อมนาเอกสารถือติดตัวทั้งสาเนาภาษาไทยและฉบับแปลเพื่อใช้ในการเข้าประเทศอัฟริ กาใต้
กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา มารดา จะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่
การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้อง และต้องแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ)
เท่านั้น พร้อมนาเอกสารถือติดตัวทั้งสาเนาภาษาไทยและฉบับแปลเพื่อใช้ในการเข้าประเทศอัฟริ กาใต้
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่
จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หมายเหตุ :
- กรณีผ้เู ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ และไม่ ได้ เดินทางกับบิดามารดาจะต้ องมีหนังสือยินยอมให้ บุตร
เดินทางไปต่ างประเทศจากเขตหรืออาเภอ และต้ องแปลภาษาอังกฤษ พร้ อมประทับตรารับรองจากกรมการ
กงสุ ล รวมถึงต้ องแปลสู ตบิ ัตรเกิดเป็ นภาษาอังกฤษพร้ อมประทับตรารับรอง โดยกระทรวงการต่ างประเทศ
สามารถขอประทับตราแปลเอกสารได้ ที่ กรมการกงสุ ล แจ้ งวัฒนะ

***********************************************
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เอกสารทีใ่ ช้ สาหรับการเดินทางเข้ าประเทศแอฟริกาใต้ (ต้ องนาเอกสารถือติดตัวในวันเดินทางด้ วย)
-

กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ เตรี ยมสูติบตั รตัวจริ ง และแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับ
การรับรองจากกรมการกงสุล(แจ้งวัฒนะ)เท่านั้น กรุ ณานาเอกสารถือติดตัว เพื่อใช้ในการเข้าประเทศ
อัฟริ กาใต้
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ กรณี เดินทางคนเดียว หรื อเดินทางกับพ่อหรื อแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง ต้อง
ใช้จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริ งและแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับ
การรับรองจากกรมการกงสุล(แจ้งวัฒนะ) เท่านั้น นาเอกสารถือติดตัว เพื่อใช้ในการเข้าประเทศอัฟริ กาใต้

การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ เหลือง
การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริ กาปั จจุบนั ไม่จาเป็ นต้องฉีดวัคซีนป้ องกันไข้เหลือง หากท่านมีความประสงค์จะ
ฉี ดก่อนเดินทาง ควรฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉี ดได้ที่หน่วยบริ การวัคซีน
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้อน ม.มหิ ดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วณ
ั โรค เขต 10 โทร. 053-206-484

หมายเหตุ : ราคาวัคซีนอยูท่ ี่ประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉี ดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้ องกันโรคไข้
เหลืองได้ 10 ปี ซึ่งทางหน่วยบริ การ จะให้เป็ นหนังสื อเอกสารรับรองมา (เล่มสี เหลือง) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติด
ตัวไปด้วย
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