วันแรก
18.30 น.
20.10 น.
23.30 น.
วันที่สอง
01.25 น.
06.10 น.
10.40 น.
12.20 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

กรุงเทพ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีจ่ าก
บริษทั คอยให้การต้อนรับ
ออกเดินทางสู่สงิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 983
เดินทางถึงสิงคโปร์ พักรอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิรก์ (แอฟริกาใต้) – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย)
ออกเดินทางสู่กรุงโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 478
เดินทางถึงกรุงโจฮันเนสเบิรก์ พักรอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินสู่ลฟิ วิง่ สโตน โดยสายการบิน เซาท์ แอฟริกนั แอร์เวย์ เทีย่ วบิน SA 048
ถึงสนามบินลิฟวิ่งสโตน (LIVINGSTONE) ประเทศแซมเบีย (ZAMBIA) นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากร จากนัน้ นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม ROYAL LIVINGSTONE BY ANANTARA
หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมนํ้ าตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS) ฝัง่ แซมเบีย
คือนํา้ ตก ARMCHAIR FALLS ซึ่งเป็ นจุดที่นาํ้ ตกมีความสู ง
เป็ นดับดับสองรองจาก RAINBOW FALLS และนํา้ ตก
EASTERN CATARACT ซึ่งมีความสวยงามไม่แพจ้ ุดอื่น
เช่นเดียวกัน ใหท้ ่านได้ชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่มไี ม่ก่ี
แห่งบนโลกใบนี้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644

แกรนด์ แอฟริกา 11 วัน (SQ) หน้ า 2

วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
05.30 น.

ลิ ฟวิ่งสโตน – บอตสวานา (ส่องสัตว์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นสู่ ท่ า เรือ เพื่อ ข้า มแดนไปบอตสวานา จากนัน้ นํา ท่ า นเดิน ทางสู่ อุท ยานแห่ ง ชาติโ ชเบ (CHOBE
NATIONAL PARK) อุทยานแห่งชาติโชเบมีพ้นื ที่ 11,700 ตารางกิโลเมตร แม่นาํ้ โชเบยังเป็ นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติโชเบอีกด้วย นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม MOWANA GAME LODGE หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านลงเรือที่ CHOBE SAFARI LODGE เพื่อนํ าท่านล่องเรือตามลํานํ้ าโชเบให้ท่านชมสัตว์ท่อี ยู่ตาม
ธรรมชาติเลียบสองฝัง่ แม่นาํ้ โชเบซึ่งเป็ นพรมแดนธรรมชาติ
ระหว่างบอตสวาน่ากับนามิเบีย ชมวิถชี วี ติ สัตว์ตามธรรมชาติ
ที่อ ยู่ ส องฟากฝัง่ แม่นํา้ อาทิเช่ น จระเข้นอนอาบแดดตาม
ชายฝัง่ ฝูงกวางทีล่ งมากินนํา้ และหาอาหารริมป่ า ฝูงควายป่ าที่
ซ่อนตัวอยู่ ในป่ าริมนํา้ และนอนใต้ตน้ ไม้ ฝู งฮิปโปเล่นนํา้ ที่
โผล่หวั ขึ้นมาให้เราได้ถ่ายรูปโขลงช้างที่หากินตามเกาะแก่งที่
เต็มไปด้วยหญ้าเขียวขจีชมความน่ารักของลูกช้างตัวน้อยเดินตามแม่และพีน่ อ้ งทีห่ ากินริมนํา้ รวมทัง้ ยังมีนก
กินปลาต่างๆให้ท่านได้ชมอีกด้วย ท่านอาจได้พบนกเงือก ซึง่ เป็ นนกทีม่ เี ฉพาะในป่ าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์เท่านัน้
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
บอตสวานา (ส่องสัตว์) – ซิมบับเว (ล่องแม่นํ้าแซมเบซี)
นํ าท่านตื่นเต้นกับกิจกรรม GAME DRIVE นัง่ รถตะลุยป่ าชมสัตว์อย่างใกล้ชิดโดยมีไกด์ทอ้ งถิ่นเป็ น
คนขับรถให้พร้อมบรรยายให้ขอ้ มูลสัตว์ป่า เข้าสู่อุทยานแห่งชาติโชเบ จุดเด่นของ
โชเบคือมีฝูงควายป่ า ฮิปโปโปเตมัส และช้างเยอะมาก ว่ากันว่าที่โชเบมีจาํ นวนช้าง
เยอะทีส่ ุดในโลก ทวีปแอฟริกามีชา้ งทัง้ หมดราวๆ 400,000 ตัว เฉพาะที่โชเบแห่ง
เดียวก็มมี ากถึง 140,000 ตัวแลว้ ทุกๆ 5 -10 กิโลเมตรเราจะสามารถเจอช้างเป็ น
ฝูง ทัง้ ฝูงเล็กและฝูงใหญ่ได้ตลอด การทําเกมไดรฟ์ ชา้ งในบอตสวานาชอบอาศัยอยู่
ตามริมนํา้ ในเขตชุ่มฉํา่ ช่ วงฤดู ฝน ซึ่งนํา้ เยอะ แต่พอหน้าแลง้ นํา้ แห้งก็จะอยู่ตาม
ทะเลทราย ช้างป่ าแอฟริกาส่วนมากอยู่กนั เป็ นโขลง มีตวั ผูเ้ ป็ นจ่าฝูง มีตวั เมียและ
ลูกมากมายบางครัง้ ก็หากินข้างทางหรือขวางถนนที่เราขับรถผ่านข้างทางก็ยงั เต็มไป
ด้วยกวาง ฝูงอิมพาร่า ฝูงหมู่ป่า ลิงบาบูน บนฟ้ าก็มนี กอินทรี และนกเหยี่ยวที่มาหาซากสัตว์กินเป็ นอาหาร
ท่านยังจะได้ชมต้นไม้มหัศจรรย์ หรือต้นบาโอบับ หรือเบาบับ (BAOBAB TREE) พันธุแ์ อฟริกาที่มใี น
อุทยานนี้ดว้ ยความมหัศจรรย์ของต้นเบาบับคือสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้ในพื้นที่กนั ดารแห้งแลง้ เนื่องจากมี
บริเวณกลางลําต้นขนาดใหญ่ท่ใี ช้เก็บกักนํา้ ไว้กบั ตัวได้อย่างมหาศาล
เป็ นต้นไม้ท่ีมอี ายุยืนที่สุดในโลก มีอายุโดยทัว่ ไปถึง 1,000
3,000 ปี ในขณะทีม่ นั มีอายุได้ถงึ 6,000 ปี สิง่ ทีโ่ ดดเด่นที่สุดของต้น
เบาบับ คือ ทุก ส่ ว นของต้น สามารถนํา เอามาใช้ป ระโยชน์เ ป็ น ยา
ป้ องกันและรัก ษาโรคในมนุ ษย์ไ ด้ จึง ได้ช่ือว่ า เป็ นต้นไม้แ ห่ ง ชีวิต
(Tree of Life) เบาบับเป็ นต้นไม้พนั ปี ทม่ี ขี นาดใหญ่มาก มีความสูงเฉลีย่ 25 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลําต้น 6-10 เมตร จากนัน้ นําท่านกลับทีพ่ กั
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เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ประเทศซิมบับเว นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและประทับตราวีซ่าประเทศซิมบับเว
(ZIMBABWE) นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม VICTORIA FALLS HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือ ZAMBEZI RIVER
CRUISE (FIRST CLASS DECK) ล่องแม่น้ํ าแซมเบซี
(ZEMBEZI RIVER) ชมวิถชี วี ติ ของสัตว์ป่าท่ามกลางอาทิตย์
อัส ดง แม่นํา้ แซมเบซีเ ป็ น แม่นํา้ สายสํา คัญ ต้น กํา เนิ ด ของ
นํ้ าตกวิ ค ตอเรี ย แม่ น้ํ าแซมเบซี มี ค วามยาวถึ ง 2,700
กิโลเมตร ซึ่งมีความยาวเป็ นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกา ไหล
ผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ คือ แซมเบีย แองโกล่า
บอตสวานา ซิมบับเว นามิเบีย และสิ้นสุดที่โมซัมบิค แลว้
ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียจึงได้รบั อีกสมญานาม ว่าเป็ น “THE
RIVER OF LIFE” หรือแม่นาํ้ แห่งชีวติ เพราะนอกจากแม่นาํ้
แซมเบซีจะเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ ร้างชื่อเสียงและรายได้แลว้ ยังเป็ นแม่นาํ้ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์เป็ นแหล่ง
อาหารของเหล่าสรรพสัตว์นอ้ ยใหญ่ทงั้ สัตว์บกที่อาศัยอยู่ริม
สองฝัง่ และบรรดาสัต ว์นํา้ ต่ างๆ รวมถึง ผู ค้ นที่อ าศัย อยู่ ใ น
บริเวณนี้ยงั ใช้เป็ นเส้นทางการคมนาคมทางนํา้ ที่สาํ คัญเป็ น
แหล่งผลิตพลังงานทางธรรมชาติอีกด้วย นําท่านล่องเรือไป
ตามลํานํา้ ชมดวงอาทิตย์ล บั ขอบฟ้ าในบรรยากาศอันแสน
โรแมนติก สายลมอันสดชื่นที่กรุ่นกลิ่นทุ่งหญ้าอ่อนๆ และดอกไม้ป่าจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย พร้อมชม
ทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยป่ าไม้เขียวชอุ่ม ตื่นตาตื่นใจ กับบรรดาชีวติ สัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก อาทิ
ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ทัง้ หมดนี้จะทําให้ท่านรูส้ กึ ว่า 2 ชัว่ โมงทีล่ ่องเรือผ่าน ไปไวเหมือนสายลม
พัดจนไม่ทนั รูส้ กึ ตัว ระหว่างล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (** บริการท่านด้วยเครือ่ งดืม่ SOFT DRINK /
WINE / BEER แบบไม่อนั้ พร้อมขนมขบเคี้ยว ตลอดการล่องเรือ) จากนัน้ กลับสู่ทพ่ี กั
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ซิมบับเว – นํ้าตกวิคตอเรีย – วินด์ฮุก (นามิเบีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าสู่อทุ ยานแห่งชาติโมชิโออาตุนยา (MOSI-OA-TUNYA NATIONAL PARK) แปลว่าม่านควัน
ทีส่ ่งเสียงก้องกังวาน ซึง่ เป็ นชื่อเดิมภาษาท้องถิน่ ของนํา้ ตก
วิคตอเรียตามลักษณะของนํา้ ตกที่มเี สียงดังสนัน่ และมี
ไอนํา้ จนสามารถมองเห็นได้จากระยะรัศมี 20 กิโลเมตร
นําชมนํ้ าตกวิคตอเรีย (VICTORIA FALLS ) 1 ใน 7
สิ่ ง ม หั ศ จ ร ร ย์ ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง โ ล ก (SEVEN
NATURAL WONDERS OF THE WORLD) ซึง่ เกิด
จากการเปลีย่ นระดับของแม่นาํ้ แซมเบซี (ZAMBEZI RIVER) ทัง้ สาย ปัจจุบนั เป็ นพรมแดนธรรมชาติ
ระหว่างซิมบับเวและแซมเบีย นํา้ ตกถูกค้นพบโดยด็อกเตอร์ ลิฟวิง่ สโตน เมือ่ ปี ค.ศ.1855 เป็ นนํา้ ตก
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เทีย่ ง
บ่าย
16.30 น.
18.10 น.
คํา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวนํา้ ตก
มีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดูนาํ้ หลากซึ่งตรงกับช่วง
เดือนมีนาคม–เมษายนจะมีปริมาณนํา้ ตกจากหน้าผาถึงนาทีละ
กว่า 100 ลา้ นแกลลอน ปัจจุบนั ได้รบั ขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยู เ นสโก้ ให้เ ป็ นหนึ่ ง ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ท่ า นจะ
ประทับใจแทบไม่เชื่อสายตาว่าจะได้เห็นนํา้ ตกที่สวยงามยาวสุด
ลูกตาสู่เบื้องล่าง พร้อมเสียงกึกก้องตลอดเวลา หากวันไหนท้องฟ้ าโปร่งมีแสงแดด จะเห็นสายรุง้ ขนาดยักษ์ท่ี
สวยงามทอดยาวข้ามนํา้ ตกซึง่ เกิดจากแสงแดดส่องผ่านม่านละอองนํา้ ขนาดใหญ่ (การเดินชมนํา้ ตกจะต้อง
เปี ยกจากละอองนํา้ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทัง้ ปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮูด้ ร่ม ติดตัวไป
ด้วย และอย่าลืมถุง หรือกระเป๋ ากันนํ้ าสําหรับกล้องต่างๆ ไปด้วย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หากมีเวลา อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย และเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก / จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
สนามบิน
ออกเดินทางสู่วนิ ด์ฮกุ โดยสายการบิน แอร์ นามิเบีย (AIR NAMIBIA) เทีย่ วบินที่ SW 406
เดินทางถึงสนามบินวินด์ฮกุ (WINDHOEK) เมืองหลวงของประเทศนามิเบีย (NAMIBIA) นําท่านตรวจรับ
สัมภาระ จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม WINDHOEK COUNTRY CLUB RESORT หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
วินด์ฮุก – ซอสซัสฟลาย
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่เมืองซอสซัสฟลาย (SOSSUSVLEI) เมือง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญที่สุดของนามิเบีย เป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบไปด้วย
เนินทรายแดงหรือดูน (RED DUNE) ดูนทีน่ ่ีบางแห่งสูงถึง 400
เมตร เป็ นที่ท่ีสวยอย่ างยิ่งในการการถ่ายภาพ ซอสซัสฟลาย
(SOSSUSVLEI) แปลว่า “DEAD-END MARSH” เป็ นทีร่ วม
ของดูนมารวมกันเพือ่ ป้ องกันนํา้ ไหลออกจากแม่นาํ้ TSAUCHAB จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั SOSSUSVLEI
LODGE หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมเขตอุทยานแห่งชาติซอสซัสฟลาย พร้อมรับแสงสี
ทองของดวงตะวันที่กาํ ลังลอดตามช่องภูเขามายังทะเลทราย
จากนัน้ นําท่านเปลี่ยนรถ ขับเคลื่อนสี่ลอ้ (4WD) สู่กลาง
ทะเลทรายนามิบ ให้ท่านได้ทดลองกําลังในการเดินตามสัน
ทรายทีส่ ูงชันพร้อมชมวิวทะเลทรายแบบ 360 องศา คนขับรถ
จะนําเราเข้าไปสู่กลางทะเลทรายสีทองที่เกิดเป็ นเงาทําให้สสี นั
ตัดกันอย่างลงตัวและสวยงาม ผ่านภูเขาทรายทีไ่ ด้ช่อื ว่าสูงทีส่ ุดในโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า
07.30 น.
09.30 น.

ซอสซัสฟลาย – ตะลุยทะเลทราย – วินด์ฮุก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมทีพ่ กั
นํ าท่านเตรียมเดินทางตะลุยทะเลทรายในยามเช้า ออกเดินทางสู่ DUNE 45 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม
(กรุ ณาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับตะลุยสันทรายทีส่ วยงาม อาทิ เช่น ครีมกันแดด หมวก เสื้อสีสดใส
รองเท้าผ้าใบทีส่ วมใส่กระชับเพือ่ ความคล่องตัวในการเดินบนทราย และนํา้ ดืม่ )

นําท่านชม DUNE 45 เนินทรายทีส่ วยทีส่ ุดในอุทยานแห่งนี้ เนินทรายสีแดงเข้มตัดกับแสงแดดสีของทราย
เป็ นสีแดงเพราะว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในทรายมากระทบกับออกซิเจน ทําให้เกิดเป็ นสีแดงคลา้ ยสนิม และสีของ
ทรายบงบอกถึงอายุอกี ด้วย ยิง่ สีเข้มยิง่ แสดงว่าเกิดขึ้นมานานมากแล ้วเนินทรายในบริเวณนี้ได้รบั การยกย่อง
ว่างดงามทีส่ ุด ซึง่ เนินทราย (SAND DUNE) ต่างๆ เหล่านี้กาํ เนิดจากการพัดของกระแสลมจากหลายทิศทาง
ทางทฤษฎีเรียกเนินทรายแถบนี้ว่า PARABOLIC DUNES หรือ MULTI CYCLE DUNES ชม BIG
DADDY DUNE หนึ่งในเนินทรายทีส่ ูงทีส่ ุดในโลกทีส่ ูงถึง 500 กว่าเมตรจากนัน้ นําท่านชม DEAD VLEI
คือ จุดที่เคยเป็ นแหล่งกักเก็บนํา้ มาก่อน ทําให้มตี น้ ไม้จาํ พวกต้น ACACIA ขึ้น แต่ปจั จุบนั นํา้ แห้งต้นไม้
จึงยืนต้นตาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางกลับสู่เมืองวินด์ฮกุ (WINDHOEK) ให้ท่านได้
ชมอาคารบ้า นเรื อ นในแบบสมัย ใหม่ อาคารและ
สถาปัตยกรรมหลายอย่างของเมืองวินด์ฮุกที่ได้รบั อิทธิพล
จากศิลปะเยอรมัน เนื่องจากเยอรมนีเป็ นเจ้าอาณานิคม
ดิ น แดนแถบนี้ และเป็ นชาติ ต ะวัน ตกชาติ แ รกที่ เ ข้า
ครอบครองนามิเบีย เมืองวินด์ฮุกยังเป็ นศู นย์กลางการ
ปกครองและการศึกษาของประเทศนามิเบียอีกด้วย นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม AVANI หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
วินด์ฮุก – เคปทาวน์ (แอฟริกาใต้) – นัง่ เฮลิ คอปเตอร์ชมวิว
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง / นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เคปทาวน์ โดยสายการบิน แอร์นามิเบีย เทีย่ วบินที่ SW 703
ถึงสนามบินเมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองซึ่งยัง
สามารถพบสถาปัตยกรรมชาวดัทช์ดงั้ เดิม เคปทาวน์จดั เป็ น
เมืองที่เก่ าแก่ ท่ีสุดในแอฟริกาใต้ และยังเป็ นเมืองที่สวยที่สุด
เมืองหนึ่งของโลกด้วยความงามของธรรมชาติ และทะเลอัน
สวยงาม อีก ทัง้ ยัง เป็ น เมือ งที่เ ข้า ชิง เจ้า ภาพจัด แข่ ง ขัน กี ฬ า
โอลิมปิ คเมือ่ ปี ค.ศ. 2004 อีกด้วย
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ SIGNAL HILL (LION’S RUMP) เป็ นเนินเขาทีอ่ ยู่ตดิ กับ LION’S HEAD มีลกั ษณะเป็ นเนิน
อดีตเคยมีการใช้ธงเป็ นสัญลักษณ์บอกสภาพอากาศ หรือ
คําเตือนสําหรับนักเดินเรือ และเมือ่ ต้นศตวรรษที่ 19 เคย
มีการยิงบอกเวลา (NOON GUN) บน SIGNAL HILL
เพื่อเป็ นสัญญาณบอกเวลาบ่ายโมงของเมือง การยิงปื น
ใหญ่บอกเวลาให้แก่นกั เดินเรือนี้ปฏิบตั กิ นั มาจนกระทัง่ ปี
ค.ศ. 1934 ทีเ่ ริ่มมีการบอกเวลาทางวิทยุแทน จึงได้หยุดการยิงปื นใหญ่บอกเวลานี้ไป ด้านบนของ SIGNAL
HILL มีถนนเรียบไปตามยอดเขาจนถึงจุดสูงสุดของเนินเขา ซึง่ เป็ นอีกจุดหนึ่งทีส่ ามารถชมทิวทัศน์อนั สวย
ของเมืองเคปทาวน์ได้ชดั เจน ให้ท่านได้ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ พร้อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นํ าท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของเมืองเคปทาวน์ ให้ท่านได้ต่นื ตาตื่นใจกับสีสนั
และความงดงามของเมืองเคปทาวน์ท่ธี รรมชาติและความทันสมัยได้ผสมผสานกันอย่างลงตัว หากมีเวลา
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งในย่านช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED
WATERFRONT แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้า เป็ นหนึ่งในย่านช้อปปิ้ งที่
มีช่ื อ เสี ย งที่ สุ ด ในเขตซี ก โลกใต้ ทั้ง สิ น ค้า แบรนด์ด ัง มากมายจากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก อาทิ ARMANI,
BURBERRY, GUCCI เป็ นต้น สินค้าพื้นเมือง และร้านค้า ภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม THE TABLE BAY หรือระดับเดียวกัน
เคปทาวน์
รับประทานอาหารในโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า เรื อ
เพือ่ เดินทางสู่เกาะดุยเกอร์
(DUIKER ISLAND) นํา
ท่านนัง่ เรือไปชมฝูงแมวนํา้
(SEAL ISLAND) ที่แสน
น่ารักนอนอาบแดดนับพันตัวบริเวณอ่าวฮุท HOUT BAY
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความงามของชายฝัง่ บริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา SEA
POINT เรื่อยไปจนถึง CAMPS
BAY บริเวณเทือกเขา
TWELVE APOSTLES หากอากาศเอื้ออํานวย จากนัน้ เดินทาง
ต่อไปยังแหลมกูด๊ โฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี
จุด บรรจบกัน ระหว่า งมหาสมุท รแอตแลนติก และมหาสมุท ร
อินเดีย ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นสีนาํ้ ทะเลระหว่างจ้าว
มหาสมุทรทัง้ สอง โดยนัง่ รถรางขึ้นยอดเขา ให้ท่านได้พิสูจ น์
ความแรงของคลืน่ ลม จนได้รบั ฉายาจากนักสํารวจชาวโปรตุเกสว่า “แหลมแห่งพายุ”
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คํา่
วันที่สิบ
เช้า
10.40 น.
วันที่สิบเอ็ด
06.10 น.
09.35 น.
11.05 น.

จากนัน้ นําท่านชมอาณาจักรนกเพนกวินตัวจิว๋ ที่แสนน่ารักนับพัน
ตัวบริเวณหาดโบว์เดอร์ (BOULDERS BEACH) มีลกั ษณะ
เท้าเป็ นสีดาํ เปลือกตาสีชมพู ให้ท่านชมความน่ ารักของเพนกวิน
อย่างใกลัชดิ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารเอเชีย พร้อมเมนู พเิ ศษ กุง้ มังกรและเป๋ าฮื้อ
เคปทาวน์ – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่สงิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 479 (แวะรับผูโ้ ดยสารทีส่ นามบิน
โจฮันเนสเบิรก์ 1 ชม)
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสิงคโปร์ อิสระพักรอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 972
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
++++++++++++++++++++++++++++++ แกรนด์แอฟริกาใต้ 11 วัน...05/03/63

กําหนดการเดินทาง 15-25 ก.ค., 6-16, 20-30 ส.ค. // 3-13, 17-27 ก.ย.
อัตราค่าบริการ
รายการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

ส.ค.
225,000
199,000
186,000
40,000

ก.ย.

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่าทิปขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท
(ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ พิเศษ,ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าสัมภาระทีม่ นี าํ้ หนักเกิน 23 กก.
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
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การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล ้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแลว้ มีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่
แล ้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุน่ วายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่เี ราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพือ่ นร่วมทางที่ดี เที่ยวแลว้ มีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาทีเ่ สียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเทีย่ วสนุกหรือไม่)
- บริษ ทั ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ข ายแก่ ท่ า นที่มีค รรภ์เ กิน 5 เดือ น(เพราะอาจเกิด อัน ตราย / เพื่อ ความปลอดภัย / เว้น มีใ บ
รับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
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- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล ้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่า ประเทศแซมเบีย / บอตสวานา / ซิมบับเว / นามิเบีย (จํานวน 1 ชุด)
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างทีย่ งั ไม่ประทับตราตัง้ แต่ 2 หน้าขึ้นไป)
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 8 รูป พื้นหลังสีขาว เน้นใบหน้า ห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามสวมต่างหู ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองจากธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาบัตรประชาชน
6. สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7. สําเนาสูตบิ ตั ร กรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี
8. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีทเ่ี ด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทําทีเ่ ขต หรืออําเภอเท่านัน้

**กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยืน่ วีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยืน่ วีซ่า
และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซา่ หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายืน่ วีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทําการยืน่ วี
ซ่าเดีย่ ว

