
 

 

 

 

 

 

 

 

 อิ่มตาอิ่มใจกับร้านอาหารและเมนูที่คัดสรรมาให้ท่านได้ “อร่อยทุกมื้อ” 

 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง - เทเบิ้ล เมาเท่น – 4X4 

ซาฟารี

 

 พักโรงแรมเก๋และหรรูะดับ 4 ถึง 5 ดาว  



โปรแกรมแอฟริกาใต้ 11 วัน 8 คืน 

 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ 

1800 น. คณะพร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K เข้า

ประตูที่ 5 เจา้หน้าที่บริษัทฯคอยให้การตอ้นรับตรวจเชค็เอกสารและสัมภาระก่อนการ

เดินทาง โปรดสังเกตป้าย “AFRICAN HOLIDAYS” 

2100 น.  ออกเดินทางสูส่ิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ981 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยที่น่ังชั้น 

Economy 

   

 

วันที2่   โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – เหมืองเพชร 

 

0040 น. ถึงสนามบินนานาชาติชางงี ประเทศสิงคโปร์  

0210 น. ออกเดินทางต่อไปยังสนามบินโจฮันเนสเบิร์กด้วยเที่ยวบินที่ SQ478 ดว้ยที่น่ังชั้น 

Premium Economy 

0650 น. เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก  

จากน้ันเดินทางสูเ่มืองพริทอเรีย 

(PRETORIA) เมืองแห่งดอกไม้สี

ม่วงเมอืงหลวงด้านการบริหารของ

แอฟริกาใต้เมืองน้ีตั้งตามชื่อของแอน

ดีส์พรีทอรีอัส 

(ANDRIESPRETORIUS) วีรบุรุษของ

การตอ่สู้รบระหว่างพวกบวัร์

(BOER)กับชนพื้นเมอืงผิวด าพริทอ

เรียจึงเป็นเมอืงหลวงของชาวบัวร์ที่

พยายามต่อสูก้ับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้

อิสรภาพนอกจากนี้ยังเป็นทีต่ั้งของ

สถานทตูนานาชาติธนาคารท าเนียบ

ประธานาธิบดีฯลฯภายในเมอืงมีการจดัวางผังเมอืงอย่างดีและสวยงามเป็นระเบียบสิง่

หน่ึงที่โดดเด่นและอาจถอืได้วา่เป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงอย่างหนึ่งคือ ต้นแจ็กการนัดา 

(JACARANDA) ที่มีดอกสมี่วงสดบานสะพร่ังดั่งเช่นซากุระของชาวญีปุ่่นเมอืงน้ีได้

สมญานามว่า CITY OF JACARANDAS ซ่ึงจะออกดอกบานสะพร่ังอวดโฉมให้ผู้

เดินทางมาเยือนเมืองน้ีได้เห็นกันในช่วงเดอืนตลุาคมของทุกปีน าทา่นเที่ยวชมสถานที่

ส าคญัของเมือง CHURCH SQUARE จัตุรัสกลางเมืองเป็นทีต่ั้งของอนุสาวรีย์พอล 

ครูเกอร์ (PAUL KRUGER MONUMENT) ประธานาธบิดีของรัฐอิสระชาวบัวร์จัตุรัสแห่ง

น้ีเป็นสถานทีท่ี่ชาวบวัร์มาชมุนุมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ด้านการปกครองและรับรู้

ข่าวสารบ้านเมืองกันCITY HALLศาลาเทศบาลเมืองทีม่ีหอนาฬิกาและมีระฆัง 32 ใบ 

และออร์แกนลม 6,800 ท่อด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์แอนดรีส์ พรีทอรัส และลูกชาย ผู้

ก่อตั้งเมือง UNION BUILDING ท าเนียบประธานาธิบดแีละที่ท าการของรัฐบาลที่

ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวังจนตดิอันดับวา่เป็นท าเนียบประธานาธิบดีที่สวยทีส่ดุ

ในโลก 



 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
 
บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่THE CULLINAN DIAMOND MINE พาทา่น 

ชมเหมืองเพชรที่นา่ทึ่งมาก ชมแบบจ าลองเพชรต่างๆ THE CULLINAN I  
เป็นเพชรรูปหยดน้ าเป็นที่รู้จกักันในชื่อ “THE STAR OF AFRICA” ใหอ้ิสระ 
ท่านในการเก็บภาพบรรยากาศภายในเหมอืงเพชรแห่งน้ี 
น าท่านเดินทางกลับสู่เมอืงโจฮันเนสเบิร์ก  

2000 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  
พักคา้ง ณ THE RADISSON BLU SANDTON HOTEL*****หรือเทียบเท่า 

 

  

วันที3่   โจฮันเนสเบิร์ก – ตลุยซาฟารี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมที่พัก  

0800 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก หรือทีช่าวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้นๆว่า “โจเบิร์ก” 
ซ่ึงเป็นเมอืงธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อร้อยกวา่ปกี่อนและได้รับฉายาว่า THE GOLD CITY 
ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสีผิวท าใหเ้กดิชุมชนต่างผิวข้ึนคนละมุมเมอืง โดย
แยกเป็นเมอืงคนขาว คอื SANDTON และเมอืงคนด าคือ SOWETO เป็นเมอืงลกูราย
ล้อมโจเบิร์กในปัจจุบันโจเบร์ิกคลาคล่ าไปดว้ยผู้คนและอาคารสูงทันสมัยตวัเมอืงโจ
ฮันเนสเบิร์กทกุวันน้ีมีลักษณะไม่ต่างกบัเมอืงใหญท่ั่วโลกไมว่่าจะเป็นนิวยอร์ก โตเกียว 
หรือ ริโอเดอจาเนโรเพราะพลุกพล่านไปดว้ยผู้คนและตกึสูงระฟ้า  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่The Mabula Game Lodge เชค็อินและพกัผ่อนตามอัธยาศยั 

ก่อนออกตะลุยซาฟารี 

1315 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในที่พกั 

1600 น.  ออกท่องซาฟารกีันด้วยรถ 4X4 ภายในอุทยานแห่งชาติพีลานเนสเบิร์ก

(PILANESBERG NATIONAL PARK) ซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ตารางกิโลเมตรสนุก

ตื่นเต้นกับการชมสัตว์ปา่ดว้ยรถ 4X4ที่เปดิประทุนสัมผสักับชวีิตของสัตว์ปา่แอฟริกันนา

นับชนิดและแน่นอนรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหา้ (BIG FIVE) คือ ควายปา่ ช้าง สิงโต แรด

และเสือดาว ซ่ึงถ้าไดเ้ห็นครบถือได้วา่เป็นการชมสตัวท์ีส่มบูรณ์แต่ค่อนข้างเป็นไปได้

ยากเพราะสตัว์ที่นีอ่ยู่กันอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นปา่โปร่งป่าละเมาะจนถึงกึ่งทะเลทราย

แอฟริกาใต้มีสตัวป์่ากวา่ 220ชนิดซึ่งสตัว์ปา่ที่มชีวีิตอยูอ่ย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ 

1900 น.  รับประทานอาหารค่ า แบบแอฟริกันบุฟเฟต่์ และน าทา่นเข้าสู่ที่พกั 

พักคา้ง ณ Mabula Game Lodge ****หรือเทียบเท่า 

 

 



 

วันที่ 4  4x4ซาฟาร ี– ซันซิตี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530 น.  ปลุกเตอืนทา่นให้พร้อมส าหรับท่องซาฟารี รอบเชา้ 

  ออกท่องซาฟารีอกีคร้ัง ด้วยรถ 4X4 เปดิประทุน เพื่อชมสัตวป์่าแอฟริกันอีกจ าพวกทีห่า

กินตอนกลางวัน ซ่ึงมีการใชช้ีวติที่แตกตา่งจากเมื่อวานน้ี  

  จากน้ันน าท่านกลับสู่ที่พกัเพื่อรับประทานอาหารเชา้และเชค็เอ้าท์ 

1015 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ซนัซิตี้ SUN CITY หรือ THE LOST CITYเมืองลับแลแห่ง

หุบเขาแสงตะวันเป็นเมืองทีถู่กเนรมติข้ึนจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีทีช่ื่อว่า ซอล 

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

เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอกีล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า 

และแห้งแล้งในแคว้นBOPHUTHATSWANA กลางแอฟริกาใตใ้หก้ลายเป็นเมืองแห่ง

ความส าราญบันเทิงทุกรูปแบบบริเวณที่ตั้งของซันซิตี้ซอล เคิร์ซเนอร์ก็ได้มาเป็นผู้

บันดาลความฝันในอดตีให้กลับกลายมาเป็นเมอืงที่ย่ิงใหญ่กว่าเดิมโดยการเร่ิมสร้าง

โรงแรมไปเร่ือยๆ ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิตี้(SUN CITY HOTEL) โรงแรมเดอะคา

บานาส (THE CABANAS) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (THE CASCADES) จนในปี 

ค.ศ. 1992 เขาก็ไดส้ร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สดุในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้

กล่าวมานามว่าเดอะพาเลซ (THE PALACEOR THE PALACE OF THE LOST 

CITY)ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกันและตกแต่งภายในในสไตล ์

แอฟริกัน อิสระให้ทา่นไดพ้กัผ่อนตาม

อัธยาศัย ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวง

แห่งน้ี ซึ่งว่ากันวา่เดินทั้งวันก็ไม่ทัว่ อสิระ

เที่ยวชมสระวา่ยน้ าขนาดใหญ่และทะเลน้ าจืด

เทียมขนาดใหญ่ยักษ์ทีเ่รียกว่า VALLEY OF 

WAVE มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆแวดลอ้ม

ด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จดัตกแต่งอยา่งเป็น

ระเบียบสวยงามใกล้ๆ กันคอื สะพานแห่ง

กาลเวลา BRIDGE OF TIME สองข้าง

สะพานมชีา้งแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานน้ีเชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อวา่เป็น THE 

LOST CITY ที่สูญหายไปและเพือ่เป็นการตอกย้ าระลึกถึงความทรงจ าเขาเลยสร้าง

สะพานแห่งน้ีข้ึนทุกๆหน่ึงชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี้

ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลกที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดส าคญัๆ มาหลาย

ต่อหลายคร้ังแลว้ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก GARY PLAYER คือ GARY 



PLAYER GOLF COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร์ ร้านคา้ ดิส

โก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เมอืงน้ีไม่เคยหลับไหล สวนสตัว์สวน

พฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุไ์ม้จากทั่วโลกเอาไว ้พร้อมน้ าตกและธารน้ าไหลรินเอื่อยๆที่

สร้างความสดชื่นสบายๆอยา่งบอกไมถู่ก 

1400 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน SUN CITY 

 อิสระใหท้่านได้มเีวลาพกัผอ่นตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

2000 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY *****หรือ
เทียบเทา่ 
 
 

วันที่5  อุทยานสวนสิงโต – หมู่บา้นพื้นเมือง 
 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมที่พัก และเชค็เอ้าท์ 

1100 น.   เดินทางสู ่SA LION PARK อุทยานสวนสิงโตทา่นจะพบกับสิงโตและสตัว์นานาชนิด
ภายในอทุยาน เพลิดเพลินไปกับการชมชีวติของสตัวเ์หล่าน้ี ใหอ้ิสระทา่นในการเก็บ
ภาพความประทับใจภายในอุทยานแห่งน้ี 

1400 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
1600 น. เดินทางสู ่หมู่บา้น LESEDI CULTURAL VILLAGE หมู่บ้านจ าลองของชนเผา่แอฟริ

กันพื้นเมือง สัมผัสชีวติในหมู่บ้านแอฟริกาเรียนรู้เกี่ยวกบัประเพณีอันเก่าแก่ของชนเผ่า
พร้อมกับการเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านที่จ าลองอาคารบ้านเรือนและรูปแบบการใชช้ีวติจริงๆ
ของเหล่าชนเผา่พื้นเมืองตั้งแต่ประเพณีการเดินทางเข้าบ้าน การขอพร การสู้รบและ
อาหารการกินปดิทา้ยดว้ยโชวก์ารแสดงเต้นร าที่สนุกสนาน 

1945 น.  รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร CARNIVORE พร้อมเสิร์ฟให้ทา่นไม่อั้น เต็มอิ่มไป

กับเน้ือสัตว์ที่รสชาตดิีหลากหลายชนดิจนกว่าทา่นจะพอใจ 

   น าท่านเดินทางกลับสู่เมอืงโจฮันเนสเบิร์ก 
  พักคา้ง ณ THE RADISSON BLU SANDTON HOTEL*****หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 6  เคปทาวน์ – เทเบิล้เมาเท่น 

 

 

0600 น. ปลุกเตอืนทา่นตอนเช้า รับประทานอาหารเชา้แบบกล่องและเชค็เอ้าท ์

0700 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 

0800 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน 

1100 น. เดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ SA327 

1305 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตเิคปทาวน์  

1400 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

1500 น. น าท่านเดินทางสู ่Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ภเูขา
สูงยอดตัดตรงเหมือนกบัโตะ๊ด้วยกระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง(CABLE CAR) ซ่ึงในช่วง
ที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งน้ีเพือ่ความปลอดภัยของผู้มาเยือนข้ึนมาด้านบน มี
เส้นทางเดินลดัเลาะไปตามแนวขอบเขาเพือ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านไดอ้ยา่ง
ชัดเจนไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ทเีดียวบนภูเขาโตะ๊น้ีมีสัตวต์ัวเล็กประเภทหน่ึง 
หน้าตาน่าเอ็นดชูื่อว่าตัวแดสซี่หรือ กระต่ายหิน (DASSIE OR ROCK RABBIT)มี
ลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกบักระตา่ย เป็นมิตรกบัผูค้นที่ผา่นมาเยือน เมื่อมองไป
รอบๆเราจะเห็นภเูขารายล้อมหลายตอ่หลายลูก แต่ที่โดดเด่นคอืไลอ้อนเฮด(LION 
HEAD)ภูเขาที่มองดูแลว้ใครๆ กต็้องพดูวา่คล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทติย์ก าลังจะ
ลับขอบฟา้ภูเขาลกูนี้มีสีแดงสวยงามย่ิงนัก จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ทีพ่ัก 

2000  น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า 
 
 
วันที7่  เพนนินซูล่าทัวร์ – แหลมกูด๊โฮป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
0730 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 

0830 น. ออกเดินทางจากโรงแรมเพือ่น าทา่นลงเรือที ่ท่าฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพื่อไป ชม
แมวน้ าที ่เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ ่ชม
แมวน้ าสีน้ าตาลตัวอ้วนนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะ ตัวผูท้ีใหญ่กว่าก าลังวาง
กล้ามหวงถิ่นสว่นตวัเมียก าลงัสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายเคลป ์อสิระใหท้่าน
เพลดิเพลินกบัการถ่ายภาพ 

1200 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซีฟู้ดพิเศษด้วยเมนู ซฟีู้ดส์ + กุ้งมงักร 

(CRAYFISH) 

 จากน้ันเดินทางเขา้สู่บริเวณชายหาดโบลเดอร์ BOULDER BEACH เจ้าบา้นตวัน้อย
นกเพนกวินแอฟริกันตัวผู้มสีสีันมากกวา่ตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชีมพู
คลา้ยแต้มสอีายแชโดวไ์วอ้ย่างน้ันส่วนตวัเมียจะไม่มี ล าตวัมีสดี าขาวตัดกันแตต่ัวเมียมีสี
น้ าตาล และมีขนาดใหญก่วา่นกเพนกวินที่นี่ใช้ชวิิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตาม
ธรรมชาต ิ
 

 ออกเดินทางสู ่THE CAPE POINT OSTRICH  FARMน าทา่นชมการเลี้ยง
นกกระจอกเทศทีท่ันสมัย สมัผัสวงจรชวีิตของนกกระจอกเทศอยา่งใกลช้ิดสนุกกบัการ
ป้อนอาหารสัตว์ปีกขนาดใหญ่ทีว่ิ่งเร็วที่สดุในโลก และถา่ยภาพเป็นที่ระลกึ 
จากน้ัน น าคณะเดินทางสู่แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF 
GOOD HOPE) อยู่ในเขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURERESERVE 
ปลายสดุแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเขบ็ที่มหาสมทุรอินเดียและ
มหาสมุทรแอตแลนตกิมาบรรจบกันไดช้ัดเจนบนผิวน้ าซ่ึงเป็นเหตใุหบ้ริเวณน้ีท้องทะเล
มักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งน้ีเพราะกระแสน้ าอุน่และกระแสน้ าเย็นมาปะทะกัน
ท าให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบันทศันวสิัยไม่ดีนักท า
ใหเ้รือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆจนกอ่ให้เกิดเร่ืองราวของภาพหลอนมติิอันลี้
ลับและเรือ่งเล่าขานเกี่ยวกบัฟลายอิ้งดัตช์แมน  FLYING DUTCHMAN ซ่ึงเป็นชือ่
เรือที่นักเดินทางเรือชาวดตัช์ที่พยายามจะเดินทางออ้มผ่านแหลมกู๊ดโฮป ใหไ้ด้แตก่็ท า
ไม่ส าเร็จ ท าให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมอกหนาทบึจนทุกวันน้ีและจุดชมวิวที่
สวยที่สดุคือ CAPE POINT จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงเคปทาวน์ 
 

1930 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8  ข้ึนเฮลคิอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย ์

 

 

 

 

 

 

 



0800 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 

  น าท่านเดินทางชมเมอืง Cape Town เมืองเกา่แก่ทีม่ีอายุกวา่ 300 ปี ได้ชือ่วา่เป็น

เมืองทีส่วยทีสุ่ดในโลกแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ปลายสดุของแอฟริกาใต้ ถกูโอบล้อมดว้ย

มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมชมสถานทีส่ าคญัๆตา่งๆในเมอืงเคป

ทาวน์ เมอืงทีต่ิดอันดับชื่อวา่น่าเที่ยวที่สดุในโลกอกีแหง่หนึ่ง เช่น ปราสาทแห่งกูด๊โฮป 

(Castle of Good Hope)  สิง่ก่อสร้างทีส่ าคญัและมีอายเุกา่แก่ที่สดุ และใหญท่ี่สดุของ

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

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

Museum, Green Market Square เพื่อใหท้่านได้ถา่ยรูปเกบ็ความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าทา่นข้ึนเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง ทา่นจะไดเ้ห็นความ

สวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้โดยรอบ เช่น City Bowl, Green Point Stadium, 

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

องค์ (Majestic 12 Apostles) ในแตล่ะรอบจะใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี

1300 น. รับประทานอาหารกลางวันภายใน V&A Waterfront (อาหารสไตลต์ะวันตก)  

 จากน้ัน น าทา่นมาล่องเรือชมพระอาทิตย์ดวงกลมโตที่ก าลังจะตกดิน ในบรรยากาศ

ที่สุดอบอุ่นโรแมนตกิ พร้อมบริการเคร่ืองดื่มทั้งแชมเปญและน้ าผลไมต้ลอดการล่องเรือ 

 

 

 

 

 

 



2000 น. รับประทานอาหารค่ าภายใน V&A Waterfront  

  น าท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 9  Franschhoek – Stellenbosch 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางไปยัง Franschhoek เมืองที่ข้ึนชื่อเร่ือง Wine อีกเมอืงนึงของเคป

ทาวน์และ Franschhoek ยังเป็นหนึ่งใน Cape Winelands อกีดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ 

The Huguenot Chocolate Factory ที่ตั้งอยู่ภายใน Franschhoek เพื่อไปชมวิธกีารท า

ช็อคโกแลต และได้ลิม้ลองช็อคโกแลตสดุแสนกลมกลอ่ม  

 จากน้ัน เดินทางไปสู่ The Beyerskloof Wine Estate 

1300น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารสไตลต์ะวันตก) 

  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว น าท่านชม The Beyerskloof Wine Estate 

เพื่อน าท่านไปชมห้องเกบ็ไวน์และถังไวน์ อกีทั้งให้ทา่นได้ลิ้มลองรสชาติไวน์อีกด้วย 
  

 น าท่านเดินทางสู ่Stellenbosch น า ท่านเที่ยวชมเมอืง Stellenbosch เมืองเกา่แก่

อันดับสองของแอฟริกาใต้รองจากเคปทาวน์ แต่มีเสน่หส์วยงามด้วยสถาปัตยกรรม

บ้านเรือนแบบเคปดัชต์อันงามสง่างดงาม เหมือนย้อนเวลากลับไปเดินอยูใ่นยุโรปสมัย

คลาสสคิ ใหอ้ิสระท่านตามอธัยาศัย 

  

จากน้ัน น าทา่นเดินทางไปสู ่The Canal Walk Shopping Centre ศูนย์การค้าชั้นดี

อีกแห่งหน่ึงในแอฟริใต้ ที่ให้ความสะดวกสบายทา่มกลางบรรยากาศหรู อลังการ มี

ร้านค้ากวา่ 400 ร้านเพือ่รองรับประสบการณ์แนวชวีติทีห่ลากหลาย ใหอ้ิสระในการชอ้ป

ปิ้งแก่ท่าน 
 

2000 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร (เสิร์ฟเมนเูปาฮื้อ) 

  น าท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

วันที่ 10 เคปทาวน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอา้ท์ 
 

  เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคปทาวน์ น าท่านด าเนินการขอคืนภาษี(VAT CLAIM) 

  และเชค็อินสายการบิน  
 

1040 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเคปทาวน์ เที่ยวบินที่ SQ479 ด้วยที่นั่งชั้น 

Premium Economy 

 

วันที่ 11 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

0610 น. ถึงสนามบินนานาชาติชางงี สิงคโปร์ 

0710 น. เดินทางสูก่รุงเทพฯ เที่ยวบนิที่ SQ970 ด้วยที่น่ังชั้น Economy 

0835 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวิสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

 

 

 

* หมายเหตุ * 
- บริษัทฯ ขอสงวนลิขสทิธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
- โรงแรมในประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ทา่น ดังน้ัน ลูกค้าที่มาดว้ยกัน 3 ทา่น จ าเป็นจะต้อง
แยกพัก เป็นห้องคู่ 1 หอ้งและห้องเดี่ยว 1 ห้องเทา่น้ัน 
 

- เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี ต้องเตรียมใบเกดิตัวจริงพร้อมแปลเอกสารและประทบัตรา
รับรองที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย*** 

 
 
 
 
 

ก ำหนดวันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม 
เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน) 

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 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด  เส้นทำง กรุงเทพฯ–สิงคโปร์  
 ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลับ ชัน้ Premium Economy เส้นทำง สิงคโปร์-โจฮันเนสเบิร์ก –เคปทำวน์ – สิงคโปร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามระบุในรายการ 
 โรงแรมที่พักและคา่อาหารตามรายการระบุ หรือเทียบเทา่ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันการเดินทาง (อุบัตเิหต)ุ ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 น ้าดื่มบนรถไมจ่้ากัดจา้นวน 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น  (USD 40.- /คน) 
 ค่าทปิหวัหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านได้รับการบริการ) 
 ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% / ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าธรรมเนียมค่าทา้หนังสือเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ / ค่าซกัรดี / ค่าโทรศัพท์ 
 

เงื่อนไขในการจอง 
จองและวางมัดจ า ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วัน หลังการจองและช าระส่วนที่เหลือ 
ก่อนวนัเดนิทาง 14 วัน (การไม่ช าระเงนิมดัจ า หรือยังช าระไม่ครบ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดนิทาง) และกรุณาเตรียมเอกสาร และหนังสือ

เดนิทางก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั  

 
หมายเหตุ 
1. กรุณาตรวจสอบอายุหนังสอืเดนิทาง ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่า้กว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย10 วันก่อนเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบตัิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย 
    การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสาย 
    การบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธใหเ้ข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ  
    บริษัทฯ ตลอดจน ค่าใช้จา่ยเพิม่เติมทีเ่กดิขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกท ารา้ย การสูญเสีย ความล่าช้า หรือ   
    อุบัติเหตุต่างๆ     เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ท าการส ารองจ่ายค่าบริการท้ังหมดใหก้ับตวัแทนก่อนการเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของอัตราแลกเปล่ียน 
    เงินตรา ต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ ามัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน 



5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหวา่งเดินทาง จะถือว่าทา่นสละสิทธิ์ในรายการน้ันๆ ทางบริษัทฯ ขอ 
    สงวนสิทธิ์ท่ี จะไม่คืนค่าบริการท่ีท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจง้ยกเลิกบางรายการของทา่น 
    ก่อนการเดินทาง 10 วัน 
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก 
    สายการบิน    บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีให้บริการ ผู้จัดจะด้าเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้   
    เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกคา้ และจะคืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนั นๆ ตามความเป็นจรงิที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ,  
    สายการบิน 
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง 
    นามโดย ผู้มีอ้านาจของทางบริษัทฯ ก้ากับเท่านั น 
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้ 
    เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศ 
    ในรายการ ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทาง 
    ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
9. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
      ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆของทางบริษัทฯ แล้ว 
 

การยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนัช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 41 วันไมค่ิดคา่ใช้จา่ยในการดา้เนินการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึน้ไปช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-40 วัน หักค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วันช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วันหักค่ามัดจา้ ท่านละ 40,000 บาท 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วนัช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วันหักค่าใช้จา่ย 70% ของราคาทัวร ์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วนัช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วันหกัคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร ์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่
สุจริต หักค่าใชจ้่าย 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบตอบรับการเดนิทาง 

รายการทัวร์ แอฟริกาใต้ 11 วนั 8 คนื วันท่ีเดนิทาง                          .                
 

ชื่อภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกบัหนังสือเดนิทาง) 

(1.)       (6.) ……………………………… 
(2.)       (7.)      
(3.)       (8.)      
(4.)       (9.)      
(5.)       (10.)      
 
 

ตั๋วเครื่องบิน  ชั นประหยัด – พรีเมี่ยมตามรายการ   ชั นธุรกิจ จา่ยเพิ่ม  
   
 

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้    มือถือ     แฟ็กซ ์    
จ้านวนผู้เดินทางทั งหมด.................ท่าน (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กต่้ากว่า 12 ปี....................ท่าน) 
จ้านวนห้องพักทีใ่ช้ทั งหมด..............ห้อง (ห้องคู่.............. ห้องเดี่ยว.............) 
หมายเหตุ กรณาแจ้งความประสงค์อื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ 
อาหาร  ไม่ทานเนื อวัว  ไม่ทานเนื อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปกี  ทานมังสวิรัต 
ที่น่ัง   ริมหน้าตา่ง   ริมทางเดิน  อื่นๆ........................................... 


