
 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1   กรุงเทพฯ 

1800 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ K เข้า

ประตูท่ี 5 เจ้าหนา้ท่ีบริษัทฯคอยให้การตอ้นรบัตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการ

เดินทาง โปรดสังเกตป้าย “AFRICAN HOLIDAYS” 

2100 น.  ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ เท่ียวบินท่ี SQ981 สายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยท่ีนั่งช้ัน 

Economy 

 อ่ิมตาอ่ิมใจกับร้านอาหารและเมนูที่คดัสรรมาให้ท่านได ้“อร่อยทุกมื้อ” 

 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสงู - เทเบิ้ล เมาเท่น – 4X4 

ซาฟารี
  เต มอ่ิมกบัอาหารที่คดัสรรมาใหท้า่นได ้“อรอ่ยทุกม้ือ” 

  เต มอ่ิมกบัอาหารที่คดัสรรมาใหท้า่นได ้“อรอ่ยทุกม้ือ” 
 

 พักโรงแรมเก๋และหรูระดับ 4 ถึง 5 ดาว  



 

วันท่ี2   โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – เหมืองเพชร 

 

0040 น. ถึงสนามบินนานาชาติชางงี ประเทศสิงคโปร์  

0210 น. ออกเดินทางต่อไปยังสนามบนิโจฮนัเนสเบิร์กดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ478 ด้วยท่ีนั่งช้ัน 

Premium Economy 

0650 น. เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก  

จากนัน้เดินทางสู่เมืองพริทอเรยี 

(PRETORIA) เมืองแห่งดอกไม้สี

ม่วงเมืองหลวงด้านการบรหิารของ

แอฟริกาใต้เมืองนีต้ั้งตามช่ือของแอน

ดีส์พรีทอรีอัส 

(ANDRIESPRETORIUS) วีรบุรุษของ

การต่อสู้รบระหว่างพวกบวัร์

(BOER)กับชนพื้นเมืองผิวด าพริทอ

เรียจึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวร์ท่ี

พยายามต่อสู้กบัพวกอังกฤษเพื่อให้ได้

อิสรภาพนอกจากนี้ยังเป็นท่ีตั้งของ

สถานทูตนานาชาตธินาคารท าเนียบ

ประธานาธิบดีฯลฯภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดแีละสวยงามเปน็ระเบียบส่ิง

หนึ่งท่ีโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเปน็เอกลักษณข์องเมืองอย่างหนึ่งคือ ต้นแจ็กการันดา 

(JACARANDA) ท่ีมีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุน่เมืองนี้ได้

สมญานามวา่ CITY OF JACARANDAS ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมให้ผู้

เดินทางมาเยือนเมืองนี้ได้เหน็กันในช่วงเดือนตลุาคมของทุกปนี าท่านเท่ียวชมสถานท่ี

ส าคัญของเมือง CHURCH SQUARE จัตุรัสกลางเมืองเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์พอล 

ครูเกอร์ (PAUL KRUGER MONUMENT) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวรจ์ัตุรัสแห่ง

นี้เป็นสถานท่ีท่ีชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครองและรบัรู้

ข่าวสารบ้านเมืองกันCITY HALLศาลาเทศบาลเมืองท่ีมีหอนาฬิกาและมีระฆัง 32 ใบ 

และออร์แกนลม 6,800 ท่อด้านหน้าอาคารมีอนสุาวรีย์แอนดรีส์ พรีทอรัส และลูกชาย ผู้

ก่อตั้งเมือง UNION BUILDING ท าเนียบประธานาธบิดีและท่ีท าการของรฐับาลท่ี

ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวังจนติดอันดับวา่เป็นท าเนียบประธานาธิบดีท่ีสวยท่ีสุด

ในโลก 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ THE CULLINAN DIAMOND MINE พาท่าน 

ชมเหมืองเพชรท่ีน่าท่ึงมาก ชมแบบจ าลองเพชรต่างๆ THE CULLINAN I  

เป็นเพชรรูปหยดน้ าเป็นท่ีรู้จักกนัในช่ือ “THE STAR OF AFRICA” ให้อิสระ 
ท่านในการเกบ็ภาพบรรยากาศภายในเหมืองเพชรแห่งนี ้
น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโจฮันเนสเบริ์ก  

2000 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
พักค้าง ณ THE RADISSON BLU SANDTON HOTEL*****หรือเทียบเท่า 

 

  

วันท่ี3   โจฮันเนสเบิร์ก – ตลุยซาฟารี  

 

 

 

 

 

 

 



 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมท่ีพัก  

0800 น. น าคณะเดนิทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก หรือท่ีชาวแอฟริกาใต้เรียกกนัส้ันๆว่า “โจเบิร์ก” 

ซึ่งเป็นเมืองธุรกจิมาตั้งแต่เมื่อรอ้ยกวา่ปีกอ่นและได้รับฉายาวา่ THE GOLD CITY 
ในช่วงศตวรรษท่ี 20 มีการแบ่งแยกสีผิวท าให้เกิดชุมชนต่างผิวขึน้คนละมุมเมือง โดย
แยกเป็นเมืองคนขาว คือ SANDTON และเมืองคนด าคือ SOWETO เป็นเมืองลูกราย

ล้อมโจเบิรก์ในปัจจุบันโจเบิรก์คลาคล่ าไปด้วยผู้คนและอาคารสูงทันสมัยตัวเมืองโจ
ฮันเนสเบิร์กทุกวนันี้มลีักษณะไม่ต่างกบัเมืองใหญ่ท่ัวโลกไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก โตเกียว 

หรือ ริโอเดอจาเนโรเพราะพลุกพล่านไปด้วยผูค้นและตึกสูงระฟ้า  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ The Mabula Game Lodge เช็คอินและพักผอ่นตามอัธยาศัย 

ก่อนออกตะลุยซาฟาร ี

1315 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในท่ีพัก 

1600 น.  ออกท่องซาฟารีกันด้วยรถ 4X4 ภายในอุทยานแห่งชาติพีลานเนสเบิร์ก

(PILANESBERG NATIONAL PARK) ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ ๕๐๐ตารางกิโลเมตรสนุก

ตื่นเต้นกับการชมสัตว์ปา่ด้วยรถ 4X4ท่ีเปิดประทุนสัมผัสกับชีวิตของสัตว์ป่าแอฟริกนันา

นับชนิดและแนน่อนรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ท้ังห้า (BIG FIVE) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด

และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เหน็ครบถือได้ว่าเปน็การชมสัตว์ท่ีสมบูรณ์แต่ค่อนขา้งเป็นไปได้

ยากเพราะสัตว์ท่ีนี่อยู่กนัอย่างอิสระในปา่ซึ่งเปน็ป่าโปร่งป่าละเมาะจนถึงกึ่งทะเลทราย

แอฟริกาใต้มีสัตวป์่ากว่า 220ชนิดซึ่งสัตว์ป่าท่ีมชีีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ 

1900 น.  รับประทานอาหารค่ า แบบแอฟริกันบุฟเฟ่ต์ และน าท่านเขา้สู่ท่ีพัก 

พักค้าง ณ Mabula Game Lodge ****หรอืเทียบเท่า 

วันที่ 4  4x4ซาฟารี – ซันซิตี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530 น.  ปลุกเตือนท่านให้พร้อมส าหรับท่องซาฟารี รอบเช้า 

  ออกท่องซาฟารอีีกครั้ง ด้วยรถ 4X4 เปิดประทุน เพื่อชมสัตว์ป่าแอฟรกิันอีกจ าพวกท่ีหา

กินตอนกลางวนั ซึ่งมีการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างจากเมื่อวานนี้  

  จากนัน้น าท่านกลับสู่ท่ีพักเพื่อรบัประทานอาหารเช้าและเช็คเอ้าท์ 

1015 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ซันซิตี้ SUN CITY หรือ THE LOST CITYเมืองลับแลแห่ง

หุบเขาแสงตะวันเป็นเมอืงท่ีถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีท่ีช่ือว่า ซอล 

เคิร์ซเนอร(์SOL KERZNER)ท่ีลงทุนด้วยเงินจ านวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้

เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกลน้เหลือในการเนรมิตผืนดินอันวา่งเปล่า 

และแห้งแล้งในแคว้นBOPHUTHATSWANA กลางแอฟริกาใต้ให้กลายเปน็เมืองแห่ง

ความส าราญบันเทิงทุกรูปแบบบริเวณท่ีตั้งของซันซิตี้ซอล เคิรซ์เนอรก์็ได้มาเปน็ผู้

บันดาลความฝนัในอดีตใหก้ลับกลายมาเปน็เมืองท่ี

ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยการเริ่มสรา้งโรงแรมไปเรื่อยๆ 

ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิตี้(SUN CITY HOTEL) 

โรงแรมเดอะคาบานาส (THE CABANAS) 

โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (THE CASCADES) จนใน

ปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมท่ีท่ีหรูราคาแพง



ท่ีสุดในบรรดาโรงแรมท้ังหลายท่ีได้กล่าวมานามว่าเดอะพาเลซ (THE PALACEOR 

THE PALACE OF THE LOST CITY)ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริ

กันและตกแต่งภายในในสไตล์ แอฟริกนั อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศยั ณ 

อาณาจกัรอลังการดาวลา้นดวงแห่งนี้ ซึ่งว่ากันว่าเดินท้ังวันก็ไม่ท่ัว อิสระเท่ียวชมสระ

ว่ายน้ าขนาดใหญ่และทะเลน้ าจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ท่ีเรียกวา่ VALLEY OF WAVE 

มลีักษณะเหมือนทะเลจริงๆแวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ท่ีจดัตกแต่งอย่างเปน็ระเบยีบ

สวยงามใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา BRIDGE OF TIME สองข้างสะพานมีช้าง

แกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เช่ือมต่อกับกองหินมหึมาท่ีเช่ือว่าเป็น THE LOST CITY 

ท่ีสูญหายไปและเพื่อเปน็การตอกย้ าระลึกถึงความทรงจ าเขาเลยสรา้งสะพานแห่งนี้ขึน้

ทุกๆหนึ่งช่ัวโมงสะพานจะถูกเขยา่เสมือนแผน่ดนิไหว นอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟ

ระดับมาตรฐานโลกท่ีใช้เป็นสถานท่ีแข่งขันกอล์ฟนัดส าคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแลว้

ออกแบบโดยนักกอล์ฟช่ือดังของโลก GARY PLAYER คือ GARY PLAYER GOLF 

COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร์ รา้นคา้ ดิสโก้เธค คาสิโนท่ี

เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้เมืองนี้ไม่เคยหลับไหล สวนสัตว์สวนพฤกษศาสตร์ท่ี

รวบรวมพันธุ์ไม้จากท่ัวโลกเอาไว้ พร้อมน้ าตกและธารน้ าไหลรินเอื่อยๆท่ีสร้างความสด

ช่ืนสบายๆอย่างบอกไม่ถูก 

1400 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน SUN CITY 

 อิสระให้ท่านได้มีเวลาพกัผ่อนตามอธัยาศัยภายในรีสอร์ท 

2000 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าท่ีพัก ณ โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY *****หรือ
เทียบเท่า 

 
วันท่ี5  อุทยานสวนสิงโต – หมู่บ้านพืน้เมือง 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมท่ีพัก และเช็ค

เอ้าท์ 

1100 น.   เดินทางสู่ SA LION PARK อุทยานสวนสิงโตท่านจะพบกับสิงโตและสัตว์นานาชนิด
ภายในอุทยาน เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตของสัตว์เหล่านี้ ให้อิสระท่านในการเก็บ
ภาพความประทับใจภายในอุทยานแห่งนี ้

1400 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
1600 น. เดินทางสู่ หมู่บ้าน LESEDI CULTURAL VILLAGE หมู่บ้านจ าลองของชนเผ่าแอฟริ

กันพื้นเมือง สัมผัสชีวิตในหมู่บ้านแอฟรกิาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีอันเก่าแก่ของชนเผ่า
พร้อมกับการเดนิเยี่ยมชมหมู่บ้านท่ีจ าลองอาคารบ้านเรือนและรปูแบบการใช้ชีวิตจริงๆ
ของเหล่าชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่ประเพณีการเดนิทางเข้าบ้าน การขอพร การสู้รบและ

อาหารการกินปดิท้ายด้วยโชว์การแสดงเต้นร าท่ีสนุกสนาน 
1945 น.  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร CARNIVORE พร้อมเสิร์ฟให้ท่านไม่อั้น เต็มอิ่มไป

กับเนื้อสัตว์ท่ีรสชาติดีหลากหลายชนิดจนกว่าท่านจะพอใจ 

   น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโจฮันเนสเบริ์ก 
  พักค้าง ณ THE RADISSON BLU SANDTON HOTEL*****หรือเทียบเท่า 

 
 
 

 
 

 
 
 



วันท่ี 6  เคปทาวน์ – เทเบิ้ลเมาเท่น 

 

0600 น. ปลุกเตือนท่านตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องและเช็คเอ้าท์ 

0700 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

0800 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 

1100 น. เดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์ โดยเท่ียวบินท่ี SA327 

1305 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเคปทาวน์  

1400 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

1500 น. น าท่านเดินทางสู่ Table Mountain 1ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ภูเขา
สูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง(CABLE CAR) ซึ่งในช่วง
ท่ีลมแรงหรือมฝีนตกจะหยุดวิ่งท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือนขึน้มาดา้นบน มี

เส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขาเพื่อใหน้ักท่องเท่ียวได้ชมวิวรอบด้านไดอ้ย่าง
ชัดเจนไกลไปจนถึงตวัเมืองเคปทาวน์ทีเดียวบนภูเขาโต๊ะนี้มีสัตวต์ัวเล็กประเภทหนึ่ง 

หน้าตาน่าเอ็นดูช่ือว่าตัวแดสซี่หรอื กระต่ายหนิ (DASSIE OR ROCK RABBIT)มี
ลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับกระต่าย เป็นมิตรกับผูค้นท่ีผ่านมาเยือน เมื่อมองไป
รอบๆเราจะเห็นภูเขารายล้อมหลายตอ่หลายลูก แต่ท่ีโดดเด่นคือไลออ้นเฮด(LION 

HEAD)ภูเขาท่ีมองดูแล้วใครๆ ก็ต้องพูดว่าคลา้ยหัวสิงโตในเวลาท่ีพระอาทิตย์ก าลังจะ
ลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 

2000  น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า 
 

 
วันท่ี7  เพนนินซูล่าทัวร์ – แหลมกู๊ดโฮป. 

 

 

 

 



 

0730 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

0830 น. ออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อน าท่านลงเรอืท่ี ท่าฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพื่อไป ชม

แมวน้ าท่ี เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่ ชม
แมวน้ าสีน้ าตาลตัวอ้วนนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะ ตวัผู้ทีใหญ่กวา่ก าลังวาง

กล้ามหวงถ่ินส่วนตัวเมียก าลังสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายเคลป์ อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ 

1200 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซีฟู้ดพเิศษด้วยเมนู ซีฟู้ดส์ + กุ้งมังกร 

(CRAYFISH) 

 จากนัน้เดินทางเข้าสู่บริเวณชายหาดโบลเดอร์ BOULDER BEACH เจ้าบ้านตัวน้อย
นกเพนกวนิแอฟรกิันตวัผู้มีสีสันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู
คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไวอ้ย่างนัน้ส่วนตัวเมียจะไม่มี ล าตัวมีสีด าขาวตัดกันแต่ตัวเมียมีสี

น้ าตาล และมีขนาดใหญก่ว่านกเพนกวินท่ีนี่ใช้ชิวิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตาม
ธรรมชาต ิ
 

 ออกเดินทางสู่ THE CAPE POINT OSTRICH  FARMน าท่านชมการเลี้ยง
นกกระจอกเทศท่ีทันสมัย สัมผัสวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิดสนุกกับการ
ป้อนอาหารสัตว์ปีกขนาดใหญ่ท่ีวิ่งเรว็ท่ีสุดในโลก และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

จากนัน้ น าคณะเดินทางสู่แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF 
GOOD HOPE) อยู่ในเขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURERESERVE 

ปลายสุดแหลมมปีระภาคารขนาดใหญ่ จะเหน็รอยตะเข็บท่ีมหาสมุทรอนิเดียและ
มหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจนบนผิวน้ าซึ่งเป็นเหตุให้บริเวณนี้ท้องทะเล
มักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ท้ังนี้เพราะกระแสน้ าอุ่นและกระแสน้ าเย็นมาปะทะกนั

ท าให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรอืท้ังในสมัยโบราณและปัจจบุันทัศนวิสัยไม่ดีนักท า
ให้เรือชนหินโสโครกหรอืชนกันเองเสมอๆจนกอ่ให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอนมิตอิันลี้
ลับและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดตัช์แมน  FLYING DUTCHMAN ซึ่งเป็นช่ือ

เรือท่ีนักเดินทางเรือชาวดัตช์ท่ีพยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกูด๊โฮป ให้ได้แตก่็ท า
ไม่ส าเร็จ ท าให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมอกหนาทึบจนทุกวนันีแ้ละจดุชมวิวท่ี

สวยท่ีสุดคือ CAPE POINT จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่เมืองเคปทาวน ์
 

1930 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 8  ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย ์

 

 

 

 

 

 

 

0800 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

  น าท่านเดินทางชมเมือง Cape Town เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายกุว่า 300 ปี ได้ช่ือวา่เป็น

เมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟรกิาใต้ ถูกโอบลอ้มด้วย

มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมชมสถานท่ีส าคัญๆต่างๆในเมืองเคป



ทาวน์ เมืองท่ีติดอันดบัช่ือว่านา่เท่ียวท่ีสุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง เช่น ปราสาทแห่งกูด๊โฮป 

(Castle of Good Hope)  ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคัญและมีอายุเกา่แก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดของ

เมืองเคปทาวน์ พร้อมท้ัง The Malay Quarter,The Houses Of Parliament, The 

Cape Town City Hall, Stroll Through The Company Gardens, The Iziko Slave 

Museum, Green Market Square เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง ท่านจะได้เห็นความ

สวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้โดยรอบ เช่น City Bowl, Green Point Stadium, 

Famous 4 Beaches Of Clifton, White Sands Of Camps Bay และอัครสาวกท้ัง 12 

องค์ (Majestic 12 Apostles) ในแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

1300 น. รับประทานอาหารกลางวันภายใน V&A Waterfront (อาหารสไตล์ตะวันตก)  

 จากนัน้ น าท่านมาล่องเรือชมพระอาทิตย์ดวงกลมโตท่ีก าลังจะตกดิน ในบรรยากาศ

ท่ีสุดอบอุ่นโรแมนติก พรอ้มบริการเครื่องดื่มท้ังแชมเปญและน้ าผลไม้ตลอดการล่องเรอื 

 

 

 

 

 

 

2000 น. รับประทานอาหารค่ าภายใน V&A Waterfront  

  น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



วันที่ 9  Franschhoek – Stellenbosch 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าท่านเดินทางไปยัง Franschhoek เมืองท่ีขึ้นช่ือเรื่อง Wine อีกเมืองนึงของเคป

ทาวน์และ Franschhoek ยังเป็นหนึ่งใน Cape Winelands อีกด้วย จากนัน้เดินทางสู่ 

The Huguenot Chocolate Factory ท่ีตั้งอยู่ภายใน Franschhoek เพื่อไปชมวิธีการท า

ช็อคโกแลต และได้ลิ้มลองช็อคโกแลตสุดแสนกลมกล่อม  

 จากนัน้ เดินทางไปสู่ The Beyerskloof Wine Estate 

1300น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารสไตล์ตะวันตก) 

  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว น าท่านชม The Beyerskloof Wine Estate 

เพื่อน าท่านไปชมห้องเกบ็ไวนแ์ละถังไวน์ อกีท้ังให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติไวน์อกีด้วย 
  

 น าท่านเดินทางสู่ Stellenbosch น า ท่านเท่ียวชมเมือง Stellenbosch เมืองเก่าแก่

อันดับสองของแอฟริกาใต้รองจากเคปทาวน ์แต่มีเสน่ห์สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม

บ้านเรือนแบบเคปดัชต์อนังามสง่างดงาม เหมือนย้อนเวลากลับไปเดินอยู่ในยุโรปสมัย

คลาสสิค ให้อิสระท่านตามอธัยาศัย 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางไปสู่ The Canal Walk Shopping Centre ศูนย์การค้าช้ันดี

อีกแห่งหนึ่งในแอฟริใต้ ท่ีให้ความสะดวกสบายท่ามกลางบรรยากาศหรู อลังการ มี

ร้านคา้กว่า 400 ร้านเพื่อรองรบัประสบการณ์แนวชีวิตท่ีหลากหลาย ให้อิสระในการช้อป

ปิ้งแก่ท่าน 
 

2000 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เสิร์ฟเมนูเปาฮื้อ) 

  น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 10 เคปทาวน์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก เช็คเอ้าท์ 
 

  เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคปทาวน์ น าท่านด าเนินการขอคืนภาษี(VAT CLAIM) 

  และเช็คอินสายการบนิ  
 

1040 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเคปทาวน ์เท่ียวบินท่ี SQ479 ด้วยท่ีนั่งช้ัน 

Premium Economy 

 

วันที่ 11 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

0610 น. ถึงสนามบินนานาชาติชางงี สิงคโปร ์

0710 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี SQ970 ด้วยท่ีนั่งช้ัน Economy 

0835 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวิสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  



 

 

* หมายเหตุ * 
- บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปลีย่นแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
- โรงแรมในประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มหี้องพักส าหรบั 3 ท่าน ดังนั้น ลูกค้าที่มาด้วยกัน 3 ท่าน จ าเป็นจะต้อง
แยกพัก เป็นห้องคู่ 1 ห้องและห้องเดี่ยว 1 ห้องเท่านั้น 

- เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องเตรียมใบเกดิตัวจริงพรอ้มแปลเอกสารและประทับตรา
รับรองท่ีกระทรวงการตา่งประเทศด้วย*** 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ–สิงคโปร์  
 ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ัน Premium Economy เส้นทาง สิงคโปร์-โจฮันเนสเบิร์ก –เคปทาวน์ – สิงคโปร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ 
 โรงแรมที่พักและค่าอาหารตามรายการระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 น ้าดื่มบนรถไม่จ้ากัดจ้านวน 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น  (USD 40.- /คน) 
 ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ไทย (ตามที่ทา่นได้รับการบริการ) 
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าธรรมเนียมค่าท้าหนังสือเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ 
 

เง่ือนไขในการจอง 
จองและวางมัดจ า ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วัน หลังการจองและช าระส่วนที่เหลือ 
ก่อนวันเดินทาง 14 วัน (การไม่ช าระเงินมัดจ า หรือยังช าระไม่ครบ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) และกรุณาเตรียมเอกสาร และหนังสือ

เดินทางก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน  

ก าหนดวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 

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 



หมายเหตุ 
1. กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง ตอ้งเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย10 วันก่อนเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย 
    การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสาย 
    การบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ  
    บริษัทฯ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเจ็บป่วย  การถูกท าร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรือ   
    อุบัติเหตุต่างๆ     เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ท าการส ารองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการข้ึนลงของอัตราแลกเปล่ียน 
    เงนิตรา ต่างประเทศ หรือการข้ึนราคาของภาษีน้ ามัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอ 
    สงวนสิทธิ์ที่ จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่าน 
    ก่อนการเดินทาง 10 วัน 
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก 
    สายการบิน    บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด้าเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้   
    เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนั นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ,  
    สายการบิน 
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง 
    นามโดย ผู้มีอ้านาจของทางบริษัทฯ ก้ากับเท่านั น 
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้ 
    เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ 
    ในรายการ ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทาง 
    ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
9. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
      ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว 
 

การยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 41 วันไม่คิดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันข้ึนไปช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-40 วัน หักค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วันหักค่ามัดจ้า ท่านละ 40,000 บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วันหักค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วันหักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถกูปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่
สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100% 

 
 


