
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURCODE : FA121203MZ 
 

 อิม่ตาอิม่ใจกบัรา้นอาหารและเมนูทีค่ดัสรรมาใหท้า่นได ้“อรอ่ยทุกม้ือ” 

 ข้ึนเฮลิคอปเตอรช์มเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง - เทเบ้ิล เมาเทน่ – 4X4 ซาฟารี

 

    
    

 พกัโรงแรมเกแ๋ละหรูระดบั 4 ถึง 5 ดาว  



 

 

โปรแกรมแอฟรกิาใต ้11 วนั 8 คนื 

วันที ่1   กรงุเทพฯ 

1800 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K เขา้ประตทูี ่
5 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระกอ่นการเดนิทาง โปรด
สงัเกตป้าย “AFRICAN HOLIDAYS” 

2100 น.  ออกเดนิทงสูส่งิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ981 สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยทีน่ั่งชัน้ 
Economy   

 
วันที2่   โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี – เหมอืงเพชร 
 
0040 น. ถงึสนามบนินานาชาตชิางง ีประเทศสงิคโปร ์ 

0210 น. ออกเดนิทางตอ่ไปยงัสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ดว้ยเทีย่วบนิที ่SQ478 ดว้ยทีน่ั่งชัน้ 
Premium Economy 

0650 น. เดนิทางถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์  
จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงพรทิอเรยี (PRETORIA) เมอืงแหง่ดอกไมส้มีว่งเมอืงหลวงดา้น
การบรหิารของแอฟรกิาใตเ้มอืงนีต้ัง้ตามชือ่ของแอนดสีพ์รทีอรอีสั 
(ANDRIESPRETORIUS) วรีบรุษุของการตอ่สูร้บระหวา่งพวกบวัร(์BOER)กบัชนพืน้เมอืงผวิ
ดําพรทิอเรยีจงึเป็นเมอืงหลวงของชาวบวัรท์ีพ่ยายามตอ่สูก้บัพวกองักฤษเพือ่ใหไ้ด ้
อสิรภาพนอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของสถานทตูนานาชาตธินาคารทําเนยีบประธานาธบิดฯีลฯ
ภายในเมอืงมกีารจัดวางผังเมอืงอยา่งดแีละสวยงามเป็นระเบยีบสิง่หนึง่ทีโ่ดดเดน่และอาจ
ถอืไดว้า่เป็นเอกลักษณ์ของเมอืงอยา่งหนึง่คอื ตน้แจ็กการนัดา (JACARANDA) ทีม่ี
ดอกสมีว่งสดบานสะพร่ังดั่งเชน่ซากรุะของชาวญีปุ่่ นเมอืงนีไ้ดส้มญานามวา่ CITY OF 
JACARANDAS ซึง่จะออกดอกบานสะพร่ังอวดโฉมใหผู้เ้ดนิทางมาเยอืนเมอืงนีไ้ดเ้ห็นกนั
ในชว่งเดอืนตลุาคมของทกุปีนําทา่นเทีย่วชมสถานทีสํ่าคัญของเมอืง CHURCH 
SQUARE จัตรัุสกลางเมอืงเป็นทีต่ัง้ของอนสุาวรยีพ์อล ครเูกอร ์(PAUL KRUGER 
MONUMENT) ประธานาธบิดขีองรัฐอสิระชาวบวัรจั์ตรัุสแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีช่าวบวัรม์า
ชมุนุมแลกเปลีย่นความคดิเห็นดา้นการปกครองและรับรูข้า่วสารบา้นเมอืงกนัCITY HALL
ศาลาเทศบาลเมอืงทีม่หีอนาฬกิาและมรีะฆงั 32 ใบ และออรแ์กนลม 6,800 ทอ่ดา้นหนา้
อาคารมอีนุสาวรยีแ์อนดรสี ์พรทีอรัส และลกูชาย ผูก้อ่ตัง้เมอืง UNION BUILDING 
ทําเนยีบประธานาธบิดแีละทีทํ่าการของรัฐบาลทีใ่หญโ่ตมโหฬารราวกบัพระราชวังจนตดิ
อนัดับวา่เป็นทําเนยีบประธานาธบิดทีีส่วยทีส่ดุในโลก 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร 
 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่THE CULLINAN DIAMOND MINE พาทา่นชมเหมอืงเพชร

ทีน่่าทึง่มาก ชมแบบจําลองเพชรตา่งๆ THE CULLINAN I เป็นเพชรรปูหยดน้ําเป็นทีรู่จั้กกนั
ในชือ่ “THE STAR OF AFRICA” ใหอ้สิระทา่นในการเก็บภาพบรรยากาศภายในเหมอืง
เพชรแหง่นีนํ้าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโจฮนัเนสเบริก์  

2000 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พักคา้ง ณ THE RADISSON BLU SANDTON HOTEL*****หรอืเทยีบเทา่ 

  
วันที3่   โจฮนัเนสเบริก์ – ตลยุซาฟาร ี 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมทีพั่ก  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0800 น. นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงโจฮนัเนสเบริก์ หรอืทีช่าวแอฟรกิาใตเ้รยีกกนัสัน้ๆวา่ “โจเบริก์” ซึง่
เป็นเมอืงธรุกจิมาตัง้แตเ่มือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่นและไดรั้บฉายาวา่ THE GOLD CITY ในชว่ง
ศตวรรษที ่20 มกีารแบง่แยกสผีวิทําใหเ้กดิชมุชนตา่งผวิขึน้คนละมมุเมอืง โดยแยกเป็น
เมอืงคนขาว คอื SANDTON และเมอืงคนดําคอื SOWETO เป็นเมอืงลกูรายลอ้มโจเบริก์ใน
ปัจจบุนัโจเบริก์คลาคลํ่าไปดว้ยผูค้นและอาคารสงูทันสมยัตัวเมอืงโจฮนัเนสเบริก์ทกุวันนีม้ ี
ลักษณะไมต่า่งกบัเมอืงใหญท่ั่วโลกไมว่า่จะเป็นนวิยอรก์ โตเกยีว หรอื รโิอเดอจาเนโร
เพราะพลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นและตกึสงูระฟ้า  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่The Mabula Game Lodge เชค็อนิและพักผอ่นตามอธัยาศัย 
กอ่นออกตะลยุซาฟาร ี

1315 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารภายในทีพั่ก 

1600 น.  ออกทอ่งซาฟารกีนัดว้ยรถ 4X4 ภายในอทุยานแหง่ชาตพิลีานเนสเบริก์(PILANESBERG 
NATIONAL PARK) ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ ๕๐๐ตารางกโิลเมตรสนุกตืน่เตน้กบัการชมสตัวป่์า
ดว้ยรถ 4X4ทีเ่ปิดประทนุสมัผัสกบัชวีติของสตัวป่์าแอฟรกินันานับชนดิและแน่นอนรวมถงึผู ้
ย ิง่ใหญท่ัง้หา้ (BIG FIVE) คอื ควายป่า ชา้ง สงิโต แรดและเสอืดาว ซึง่ถา้ไดเ้ห็นครบถอื
ไดว้า่เป็นการชมสตัวท์ีส่มบรูณ์แตค่อ่นขา้งเป็นไปไดย้ากเพราะสตัวท์ีน่ีอ่ยูก่นัอยา่งอสิระใน
ป่าซึง่เป็นป่าโปรง่ป่าละเมาะจนถงึกึง่ทะเลทรายแอฟรกิาใตม้สีตัวป่์ากวา่ 220ชนดิซึง่สตัว์
ป่าทีม่ชีวีติอยูอ่ยา่งอสิรเสรตีามธรรมชาต ิ

1900 น.  รับประทานอาหารคํ่า แบบแอฟรกินับฟุเฟ่ต ์และนําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
พักคา้ง ณ Mabula Game Lodge ****หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 4x4ซาฟาร ี– ซนัซติี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0530 น.  ปลกุเตอืนทา่นใหพ้รอ้มสําหรับทอ่งซาฟาร ีรอบเชา้ 



 

 

 ออกทอ่งซาฟารอีกีครัง้ ดว้ยรถ 4X4 เปิดประทนุ เพือ่ชมสตัวป่์าแอฟรกินัอกีจําพวกทีห่ากนิ
ตอนกลางวัน ซึง่มกีารใชช้วีติทีแ่ตกตา่งจากเมือ่วานนี ้ 

 จากนัน้นําทา่นกลับสูท่ีพั่กเพือ่รับประทานอาหารเชา้และเชค็เอา้ท ์
1015 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ซนัซติี ้SUN CITY หรอื THE LOST CITYเมอืงลับแลแหง่หบุ

เขาแสงตะวันเป็นเมอืงทีถ่กูเนรมติขึน้จากความคดิของอภมิหาเศรษฐทีีช่ ือ่วา่ ซอล เคริซ์
เนอร(์SOL KERZNER)ทีล่งทนุดว้ยเงนิจํานวนมหาศาลถงึ 28,000 ลา้นบาท ใชเ้วลา
กอ่สรา้งนาน 18 ปี และความพยายามอกีลน้เหลอืในการเนรมติผนืดนิอนัวา่งเปลา่ และแหง้
แลง้ในแควน้BOPHUTHATSWANA กลางแอฟรกิาใตใ้หก้ลายเป็นเมอืงแหง่ความสําราญ
บนัเทงิทกุรปูแบบบรเิวณทีต่ัง้ของซนัซติีซ้อล เคริซ์เนอรก์็ไดม้าเป็นผูบ้นัดาลความฝันใน
อดตีใหก้ลับกลายมาเป็นเมอืงทีย่ ิง่ใหญก่วา่เดมิ
โดยการเริม่สรา้งโรงแรมไปเรือ่ยๆ ตัง้แต่
โรงแรมเดอะซนัซติี(้SUN CITY HOTEL) 
โรงแรมเดอะคาบานาส (THE CABANAS) 
โรงแรมเดอะคาสเคทส ์(THE CASCADES) 
จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ไดส้รา้งโรงแรมทีท่ีห่รู
ราคาแพงทีส่ดุในบรรดาโรงแรมทัง้หลายทีไ่ด ้
กลา่วมานามวา่เดอะพาเลซ (THE 
PALACEOR THE PALACE OF THE LOST 
CITY)ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีนผสมแอฟรกินัและตกแตง่ภายในในสไตล ์แอฟริ
กนั อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย ณ อาณาจักรอลังการดาวลา้นดวงแหง่นี ้ซ ึง่วา่กนั
วา่เดนิทัง้วันก็ไมท่ัว่ อสิระเทีย่วชมสระวา่ยน้ําขนาดใหญแ่ละทะเลน้ําจดืเทยีมขนาดใหญ่
ยกัษ์ทีเ่รยีกวา่ VALLEY OF WAVE มลีักษณะเหมอืนทะเลจรงิๆแวดลอ้มดว้ยขนุเขาและ
ตน้ไมท้ีจั่ดตกแตง่อยา่งเป็นระเบยีบสวยงามใกล ้ๆ  กนัคอื สะพานแหง่กาลเวลา BRIDGE 
OF TIME สองขา้งสะพานมชีา้งแกะสลักเรยีงรายอยู ่สะพานนีเ้ชือ่มตอ่กบักองหนิมหมึาที่
เชือ่วา่เป็น THE LOST CITY ทีส่ญูหายไปและเพือ่เป็นการตอกย้ําระลกึถงึความทรงจําเขา
เลยสรา้งสะพานแหง่นีข้ ึน้ทกุๆหนึง่ชัว่โมงสะพานจะถกูเขยา่เสมอืนแผน่ดนิไหว 
นอกเหนอืจากนีย้งัมสีนามกอลฟ์ระดับมาตรฐานโลกทีใ่ชเ้ป็นสถานทีแ่ขง่ขนักอลฟ์นัด
สําคัญๆ มาหลายตอ่หลายครัง้แลว้ออกแบบโดยนักกอลฟ์ชือ่ดังของโลก GARY PLAYER 
คอื GARY PLAYER GOLF COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร ์
รา้นคา้ ดสิโกเ้ธค คาสโินทีเ่ปิดตลอด 24 ชัว่โมง ทําใหเ้มอืงนีไ้มเ่คยหลับไหล สวนสตัว์
สวนพฤกษศาสตรท์ีร่วบรวมพันธุไ์มจ้ากทั่วโลกเอาไว ้พรอ้มน้ําตกและธารน้ําไหลรนิเอือ่ยๆ
ทีส่รา้งความสดชืน่สบายๆอยา่งบอกไมถ่กู 

1400 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารภายใน SUN CITY 
 อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาพักผอ่นตามอธัยาศัยภายในรสีอรท์ 
2000 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเขา้ทีพั่ก ณ โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY *****หรอืเทยีบเทา่ 
 

วันที5่ อทุยานสวนสงิโต – หมูบ่า้นพืน้เมอืง 
 

 

 

 



 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมทีพั่ก และเชค็เอา้ท ์

1100 น.  เดนิทางสู ่SA LION PARK อทุยานสวนสงิโตทา่นจะพบกบัสงิโตและสตัวน์านาชนดิ
ภายในอทุยาน เพลดิเพลนิไปกบัการชมชวีติของสตัวเ์หลา่นี ้ใหอ้สิระทา่นในการเกบ็ภาพ
ความประทับใจภายในอทุยานแหง่นี ้

1400 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
1600 น. เดนิทางสู ่หมูบ่า้น LESEDI CULTURAL VILLAGE หมูบ่า้นจําลองของชนเผา่แอฟรกินั

พืน้เมอืง สมัผัสชวีติในหมูบ่า้นแอฟรกิาเรยีนรูเ้กีย่วกบัประเพณีอนัเกา่แกข่องชนเผา่พรอ้ม
กบัการเดนิเยีย่มชมหมูบ่า้นทีจํ่าลองอาคารบา้นเรอืนและรปูแบบการใชช้วีติจรงิๆของเหลา่
ชนเผา่พืน้เมอืงตัง้แตป่ระเพณีการเดนิทางเขา้บา้น การขอพร การสูร้บและอาหารการกนิปิด
ทา้ยดว้ยโชวก์ารแสดงเตน้รําทีส่นุกสนาน 

1945 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร CARNIVORE พรอ้มเสริฟ์ใหท้า่นไมอ่ัน้ เต็มอิม่ไปกบั
เนือ้สตัวท์ีร่สชาตดิหีลากหลายชนดิจนกวา่ทา่นจะพอใจ 

  นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโจฮนัเนสเบริก์ 
 พักคา้ง ณ THE RADISSON BLU SANDTON HOTEL*****หรอืเทยีบเทา่ 
 
วันที ่6 เคปทาวน ์– เทเบิล้เมาเทน่ 

0600 น. ปลกุเตอืนทา่นตอนเชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่งและเชค็เอา้ท ์
0700 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 
 

0800 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
1100 น. เดนิทางสูส่นามบนิเคปทาวน ์โดยเทีย่วบนิที ่SA327 
1305 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิคปทาวน ์ 
1400 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

1500 น. นําทา่นเดนิทางสู ่Table Mountain 1ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก ภเูขาสงู
ยอดตัดตรงเหมอืนกบัโต๊ะดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเอง(CABLE CAR) ซึง่ในชว่งทีล่ม
แรงหรอืมฝีนตกจะหยดุวิง่ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยอืนขึน้มาดา้นบน มเีสน้ทาง
เดนิลัดเลาะไปตามแนวขอบเขาเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มววิรอบดา้นไดอ้ยา่งชดัเจนไกล
ไปจนถงึตัวเมอืงเคปทาวนท์เีดยีวบนภเูขาโต๊ะนีม้สีตัวต์ัวเล็กประเภทหนึง่ หนา้ตาน่าเอ็นดู
ชือ่วา่ตัวแดสซีห่รอื กระตา่ยหนิ (DASSIE OR ROCK RABBIT)มลีักษณะกึง่ผสมระหวา่ง
กระรอกกบักระตา่ย เป็นมติรกบัผูค้นทีผ่า่นมาเยอืน เมือ่มองไปรอบๆเราจะเห็นภเูขารายลอ้ม
หลายตอ่หลายลกู แตท่ีโ่ดดเดน่คอืไลออ้นเฮด(LION HEAD)ภเูขาทีม่องดแูลว้ใครๆ ก็ตอ้ง
พดูวา่คลา้ยหัวสงิโตในเวลาทีพ่ระอาทติยกํ์าลังจะลับขอบฟ้าภเูขาลกูนีม้สีแีดงสวยงามยิง่
นัก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

2000  น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก LAGOON BEACH HOTEL ****หรอืเทยีบเทา่ 
 
วันที7่ เพนนนิซลูา่ทัวร ์– แหลมกูด๊โฮป. 
   



 

 

0730 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

0830 น. ออกเดนิทางจากโรงแรมเพือ่นําทา่นลงเรอืที ่ทา่ฮทูเบย ์(HOUT BAY) เพือ่ไป ชม
แมวน้ําที ่เกาะดยุเกอร ์(DUIKER ISLAND) โดยเรอืทอ้งกระจกขนาดใหญ ่ชมแมวน้ําสี
น้ําตาลตัวอว้นนอนเบยีดเสยีดอาบแดดกนัเต็มเกาะ ตัวผูท้ใีหญก่วา่กําลงัวางกลา้มหวงถิน่
สว่นตัวเมยีกําลังสาละวนหาอาหารตามแนวสาหรา่ยเคลป์ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการ
ถา่ยภาพ 

1200 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารซฟีู้ดพเิศษดว้ยเมน ูซฟีู้ ดส ์+ กุง้มงักร 

(CRAYFISH) 

จากนัน้เดนิทางเขา้สูบ่รเิวณชายหาดโบลเดอร ์BOULDER BEACH เจา้บา้นตัวนอ้ยนก
เพนกวนิแอฟรกินัตัวผูม้สีสีนัมากกวา่ตัวเมยี โดยเฉพาะบรเิวณขอบตาจะมสีชีมพคูลา้ยแตม้
สอีายแชโดวไ์วอ้ยา่งนัน้สว่นตัวเมยีจะไมม่ ีลําตัวมสีดํีาขาวตัดกนัแตต่ัวเมยีมสีน้ํีาตาล และมี
ขนาดใหญก่วา่นกเพนกวนิทีน่ีใ่ชช้วิติอยา่งอสิระสบายอารมณ์ตามธรรมชาต ิ

 

 ออกเดนิทางสู ่THE CAPE POINT OSTRICH  FARMนําทา่นชมการเลีย้ง
นกกระจอกเทศทีท่ันสมยั สมัผัสวงจรชวีติของนกกระจอกเทศอยา่งใกลช้ดิสนุกกบัการป้อน
อาหารสตัวปี์กขนาดใหญท่ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก และถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
จากนัน้ นําคณะเดนิทางสูแ่หลมแหง่ความหวัง หรอื แหลมกูด๊โฮป (CAPE OF GOOD 
HOPE) อยูใ่นเขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURERESERVE ปลายสดุ
แหลมมปีระภาคารขนาดใหญ ่จะเห็นรอยตะเข็บทีม่หาสมทุรอนิเดยีและมหาสมทุร
แอตแลนตกิมาบรรจบกนัไดช้ดัเจนบนผวิน้ําซึง่เป็นเหตใุหบ้รเิวณนีท้อ้งทะเลมกัมหีมอกลง
จัดอากาศแปรปรวน ทัง้นีเ้พราะกระแสน้ําอุน่และกระแสน้ําเย็นมาปะทะกนัทําใหย้ากตอ่การ
เดนิทางโดยทางเรอืทัง้ในสมยัโบราณและปัจจบุนัทัศนวสิยัไมด่นัีกทําใหเ้รอืชนหนิโสโครก
หรอืชนกนัเองเสมอๆจนกอ่ใหเ้กดิเรือ่งราวของภาพหลอนมติอินัลีล้ับและเรือ่งเลา่ขาน
เกีย่วกบัฟลายอิง้ดัตชแ์มน  FLYING DUTCHMAN ซึง่เป็นชือ่เรอืทีนั่กเดนิทางเรอืชาว
ดัตชท์ีพ่ยายามจะเดนิทางออ้มผา่นแหลมกูด๊โฮป ใหไ้ดแ้ตก่็ทําไมสํ่าเร็จ ทําใหเ้รอืสญู
หายไปในทะเลทา่มกลางหมอกหนาทบึจนทกุวันนีแ้ละจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุคอื CAPE 
POINT จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเคปทาวน ์

 

1930 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก LAGOON BEACH HOTEL ****หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่8 ขึน้เฮลคิอปเตอรช์มเมอืงเคปทาวน ์– ลอ่งเรอืชมพระอาทติย ์

 

 

 

 

 

0800 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 



 

 

 นําทา่นเดนิทางชมเมอืง Cape Town เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 300 ปี ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงที่
สวยทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ ตัง้อยูป่ลายสดุของแอฟรกิาใต ้ถกูโอบลอ้มดว้ยมหาสมทุรอนิเดยี 
และมหาสมทุรแอตแลนตกิพรอ้มชมสถานทีสํ่าคัญๆตา่งๆในเมอืงเคปทาวน ์เมอืงทีต่ดิ
อนัดับชือ่วา่น่าเทีย่วทีส่ดุในโลกอกีแหง่หนึง่ เชน่ ปราสาทแหง่กูด๊โฮป (Castle of Good 
Hope)  สิง่กอ่สรา้งทีสํ่าคัญและมอีายเุกา่แกท่ีส่ดุ และใหญท่ีส่ดุของเมอืงเคปทาวน ์พรอ้ม
ทัง้ The Malay Quarter,The Houses Of Parliament, The Cape Town City Hall, 
Stroll Through The Company Gardens, The Iziko Slave Museum, Green Market 
Square เพือ่ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บความประทับใจ  

จากนัน้ นําทา่นขึน้เฮลคิอปเตอร ์ชมเมอืงเคปทาวนจ์ากมมุสงู ทา่นจะไดเ้ห็นความ
สวยงามของเมอืงเคปทาวนไ์ดโ้ดยรอบ เชน่ City Bowl, Green Point Stadium, Famous 
4 Beaches Of Clifton, White Sands Of Camps Bay และอคัรสาวกทัง้ 12 องค ์
(Majestic 12 Apostles) ในแตล่ะรอบจะใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

1300 น. รับประทานอาหารกลางวันภายใน V&A Waterfront (อาหารสไตลต์ะวันตก)  

 จากนัน้ นําทา่นมาลอ่งเรอืชมพระอาทติยด์วงกลมโตทีกํ่าลังจะตกดนิ ในบรรยากาศทีส่ดุ
อบอุน่โรแมนตกิ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ทัง้แชมเปญและน้ําผลไมต้ลอดการลอ่งเรอื 

2000 น. รับประทานอาหารคํ่าภายใน V&A Waterfront  
นําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก LAGOON BEACH HOTEL ****หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 Franschhoek – Stellenbosch 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

นําทา่นเดนิทางไปยงั Franschhoek เมอืงทีข่ ึน้ชือ่เรือ่ง Wine อกีเมอืงนงึของเคปทาวน์
และ Franschhoek ยงัเป็นหนึง่ใน Cape Winelands อกีดว้ย จากนัน้เดนิทางสู ่

The Huguenot Chocolate Factory ทีต่ัง้อยูภ่ายใน Franschhoek เพือ่ไปชมวธิกีารทํา
ชอ็คโกแลต และไดล้ิม้ลองชอ็คโกแลตสดุแสนกลมกลอ่ม  
จากนัน้ เดนิทางไปสู ่The Beyerskloof Wine Estate 

1300น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารสไตลต์ะวันตก)หลังจากรับประทานอาหาร
เสร็จแลว้ นําทา่นชม The Beyerskloof Wine Estate เพือ่นําทา่นไปชมหอ้งเก็บไวน์
และถังไวน ์อกีทัง้ใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตไิวนอ์กีดว้ย  



 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่Stellenbosch นํา ทา่นเทีย่วชมเมอืง Stellenbosch เมอืงเกา่แก่
อนัดับสองของแอฟรกิาใตร้องจากเคปทาวน ์แตม่เีสน่หส์วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืน
แบบเคปดัชตอ์นังามสงา่งดงาม เหมอืนยอ้นเวลากลับไปเดนิอยูใ่นยโุรปสมยัคลาสสคิ ให ้
อสิระทา่นตามอธัยาศัย  
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไปสู ่The Canal Walk Shopping Centre ศนูยก์ารคา้ชัน้ดอีกี
แหง่หนึง่ในแอฟรใิต ้ทีใ่หค้วามสะดวกสบายทา่มกลางบรรยากาศหร ูอลังการ มรีา้นคา้กวา่ 
400 รา้นเพือ่รองรับประสบการณ์แนวชวีติทีห่ลากหลาย ใหอ้สิระในการชอ้ปป้ิงแกท่า่น 

 

2000 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (เสริฟ์เมนูเปาฮือ้) 
 นําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก LAGOON BEACH HOTEL ****หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่10 เคปทาวน ์
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก เชค็เอา้ท ์
 

 เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิคปทาวน ์นําทา่นดําเนนิการขอคนืภาษี(VAT CLAIM) และ
เชค็อนิสายการบนิ  

1040 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตเิคปทาวน ์เทีย่วบนิที ่SQ479 ดว้ยทีน่ั่งชัน้ 
Premium Economy 

 
วนัที ่11 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

0610 น. ถงึสนามบนินานาชาตชิางง ีสงิคโปร ์

0710 น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่SQ970 ดว้ยทีน่ั่งชัน้ Economy 

0835 น. ถงึกรงุเทพฯโดยสวสิดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

* หมายเหต ุ* 

- บริษทัฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิก หรอืเปล่ียนแปลงราคากรณี ผูร้ว่มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

- โรงแรมในประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน ดงันัน้ ลูกค้าท่ีมาด้วยกนั 3 ท่าน จาํเป็นจะต้อง

แยกพกั เป็นห้องคู่ 1 ห้องและห้องเด่ียว 1 ห้องเท่านัน้ 

กาํหนดวันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 

7 – 17 เม.ย. 60 
30 เม.ย. – 10 พ.ค. 60 

07 – 17 ก.ค. 60 
11 – 21 ส.ค. 60 
20 – 30 ต.ค. 60 
01 – 11 ธ.ค. 60 

134,000 24,300 126,000 



 

 

- เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี ต้องเตรียมใบเกดิตัวจริงพร้อมแปลเอกสารและประทบัตรา

รับรองที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย*** 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ชัน้ประหยดั  เส้นทาง กรุงเทพฯ–สิงคโปร์  

 ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ชัน้ Premium Economy เส้นทาง สิงคโปร์-โจฮันเนสเบิร์ก –เคปทาวน์ – สิงคโปร์ 

 คา่รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชํานาญเส้นทาง 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามระบใุนรายการ 

 โรงแรมท่ีพกัและคา่อาหารตามรายการระบ ุหรือเทียบเทา่ 

 คา่ไกด์ท้องถ่ินตามรายการ 

 หวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์นําเท่ียวให้ความรู้ และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัการเดินทาง (อบุตัิเหต)ุ ตามเง่ือนไขประกนักลุม่ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

 นํา้ดื่มบนรถไมจํ่ากดัจํานวน 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น  (USD 40.- /คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านได้รับการบริการ) 

 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

 คา่ธรรมเนียมคา่ทําหนงัสอืเดินทาง 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ 

 

เงื่อนไขในการจอง 

จองและวางมัดจาํ ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วัน หลังการจองและชําระส่วนที่เหลือ 

ก่อนวันเดนิทาง 14 วัน (การไม่ชําระเงนิมัดจาํ หรือยังชําระไม่ครบ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดนิทาง) และกรุณาเตรียมเอกสาร และหนังสือ

เดนิทางก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน  

 

หมายเหต ุ
1. กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นแปลงราคาในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางตํ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย10 วนัก่อนเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การเสยีหายท่ีเกิดจากอบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั 

    การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนดัหยดุงาน ความลา่ช้าของเท่ียวบิน หรือการยกเลกิเท่ียวบิน ของสาย 

    การบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถ่ิน และการถกูปฏิเสธให้เข้าเมืองในตา่งประเทศ ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของ  



 

 

    บริษัทฯ ตลอดจน คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการเจ็บป่วย  การถกูทําร้าย การสญูเสยี ความลา่ช้า หรือ   

    อบุตัิเหตตุา่งๆ     เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้ทําการสาํรองจ่ายคา่บริการทัง้หมดให้กบัตวัแทนก่อนการเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของอตัราแลกเปลีย่น 

    เงินตรา ตา่งประเทศ หรือการขึน้ราคาของภาษีนํา้มนั (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 

5. การยกเลกิบางรายการ หรือแยกจากคณะระหวา่งเดินทาง จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิในรายการนัน้ๆ ทางบริษัทฯ ขอ 

    สงวนสทิธ์ิท่ี จะไมค่ืนคา่บริการท่ีทา่นไมไ่ด้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไมไ่ด้รับการแจ้งยกเลกิบางรายการของทา่น 

    ก่อนการเดินทาง 10 วนั 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจาก 

    สายการบิน    บริษัทฯ ขนสง่ หรือหนว่ยงานท่ีให้บริการ ผู้จดัจะดําเนินการ โดยสดุความสามารถท่ีจะประสานงานให้   

    เกิดประโยชน์สงูสดุ แก่ลกูค้า และจะคืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ ตามความเป็นจริงท่ีได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ,  

    สายการบิน 

7. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง 

    นามโดย ผู้มีอํานาจของทางบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

8. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ 

    เดินทาง ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศ 

    ในรายการ ทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทาง 

    ไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

9. เมื่อทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

      ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของทางบริษัทฯ แล้ว 

การยกเลิก 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 31 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 41 วันไมค่ิดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึน้ไปช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-40 วัน หกัคา่มดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 10-15 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วันหกัคา่มดัจํา ทา่นละ 40,000 บาท 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 8-10 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วันหกัคา่ใช้จ่าย 70% ของราคาทวัร์ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-7 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วันหกัคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 

- ผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการถกูปฏิเสธจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่

สจุริต หกัคา่ใช้จ่าย 100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบตอบรับการเดนิทาง 
รายการทัวร์ แอฟริกาใต้ 11 วัน 8 คืน วันท่ีเดนิทาง                          .                

 

ชื่อภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง) 

(1.)       (6.) ……………………………… 

(2.)       (7.)      

(3.)       (8.)      

(4.)       (9.)      

(5.)       (10.)      
 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน  ชัน้ประหยดั – พรีเมี่ยมตามรายการ   ชัน้ธุรกิจ จ่ายเพ่ิม  

   
 

โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้    มือถือ     แฟ็กซ์    

จํานวนผู้ เดินทางทัง้หมด.................ทา่น (ผู้ใหญ่................ทา่น / เด็กตํ่ากวา่ 12 ปี....................ทา่น) 

จํานวนห้องพกัท่ีใช้ทัง้หมด..............ห้อง (ห้องคู.่............. ห้องเดี่ยว.............) 

หมายเหตุ กรณาแจ้งความประสงค์อื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัว์ปีก  ทานมงัสวิรัต 

ที่ น่ัง   ริมหน้าตา่ง   ริมทางเดิน  อ่ืนๆ...........................................  


	อัตราค่าบริการไม่รวม

