อิ่มตาอิ่มใจกับร้านอาหารและเมนูที่คัดสรรมาให้ท่านได้ “อร่อยทุกมื้อ”
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง - เทเบิ้ล เมาเท่น – 4X4
ซาฟารี

พักโรงแรมเก๋และหรูระดับ 4 ถึง 5 ดาว

โปรแกรมแอฟริกาใต้ 11 วัน 8 คืน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

1800 น.

คณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K เข้า
ประตูที่ 5 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการ
เดินทาง โปรดสังเกตป้าย “AFRICAN HOLIDAYS”

2100 น.

ออกเดินทางสูส
่ ิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ981 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยที่นั่งชั้น
Economy

วันที2
่

โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – เหมืองเพชร

0040 น.

ถึงสนามบินนานาชาติชางงี ประเทศสิงคโปร์

0210 น.

ออกเดินทางต่อไปยังสนามบินโจฮันเนสเบิร์กด้วยเที่ยวบินที่ SQ478 ด้วยที่นั่งชั้น
Premium Economy

0650 น.

เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก
จากนั้นเดินทางสูเ่ มืองพริทอเรีย
(PRETORIA) เมืองแห่งดอกไม้สี
ม่วงเมืองหลวงด้านการบริหารของ
แอฟริกาใต้เมืองนี้ตั้งตามชื่อของแอน
ดีส์พรีทอรีอัส
(ANDRIESPRETORIUS) วีรบุรุษของ
การต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์
(BOER)กับชนพื้นเมืองผิวดาพริทอ
เรียจึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวร์ที่
พยายามต่อสูก
้ ับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้
อิสรภาพนอกจากนี้ยังเป็นทีต
่ ั้งของ
สถานทูตนานาชาติธนาคารทาเนียบ
ประธานาธิบดีฯลฯภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดีและสวยงามเป็นระเบียบสิง่
หนึ่งที่โดดเด่นและอาจถือได้วา่ เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอย่างหนึ่งคือ ต้นแจ็กการันดา
(JACARANDA) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญีป
่ ุ่นเมืองนี้ได้
สมญานามว่า CITY OF JACARANDAS ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมให้ผู้
เดินทางมาเยือนเมืองนี้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีนาท่านเที่ยวชมสถานที่
สาคัญของเมือง CHURCH SQUARE จัตุรัสกลางเมืองเป็นทีต
่ ั้งของอนุสาวรียพ
์ อล
ครูเกอร์ (PAUL KRUGER MONUMENT) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์จัตุรัสแห่ง
นี้เป็นสถานทีท
่ ี่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครองและรับรู้
ข่าวสารบ้านเมืองกันCITY HALLศาลาเทศบาลเมืองทีม
่ ีหอนาฬิกาและมีระฆัง 32 ใบ
และออร์แกนลม 6,800 ท่อด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์แอนดรีส์ พรีทอรัส และลูกชาย ผู้
ก่อตั้งเมือง UNION BUILDING ทาเนียบประธานาธิบดีและที่ทาการของรัฐบาลที่
ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวังจนติดอันดับว่าเป็นทาเนียบประธานาธิบดีที่สวยทีส
่ ด
ุ
ในโลก

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ THE CULLINAN DIAMOND MINE พาท่าน
ชมเหมืองเพชรที่นา่ ทึ่งมาก ชมแบบจาลองเพชรต่างๆ THE CULLINAN I
เป็นเพชรรูปหยดน้าเป็นที่รู้จก
ั กันในชื่อ “THE STAR OF AFRICA” ให้อิสระ
ท่านในการเก็บภาพบรรยากาศภายในเหมืองเพชรแห่งนี้
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้าง ณ THE RADISSON BLU SANDTON HOTEL*****หรือเทียบเท่า

2000 น.

วันที3
่

โจฮันเนสเบิร์ก – ตลุยซาฟารี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

0800 น.

นาคณะเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก หรือทีช
่ าวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้นๆว่า “โจเบิรก
์ ”
ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนและได้รับฉายาว่า THE GOLD CITY
ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสีผิวทาให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดย
แยกเป็นเมืองคนขาว คือ SANDTON และเมืองคนดาคือ SOWETO เป็นเมืองลูกราย
ล้อมโจเบิร์กในปัจจุบันโจเบิร์กคลาคล่าไปด้วยผูค
้ นและอาคารสูงทันสมัยตัวเมืองโจ
ฮันเนสเบิร์กทุกวันนี้มล
ี ักษณะไม่ต่างกับเมืองใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก โตเกียว
หรือ ริโอเดอจาเนโรเพราะพลุกพล่านไปด้วยผู้คนและตึกสูงระฟ้า
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ The Mabula Game Lodge เช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ก่อนออกตะลุยซาฟารี

1315 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในที่พก
ั

1600 น.

ออกท่องซาฟารีกันด้วยรถ 4X4 ภายในอุทยานแห่งชาติพีลานเนสเบิร์ก
(PILANESBERG NATIONAL PARK) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ตารางกิโลเมตรสนุก
ตื่นเต้นกับการชมสัตว์ปา่ ด้วยรถ 4X4ที่เปิดประทุนสัมผัสกับชีวิตของสัตว์ปา่ แอฟริกันนา
นับชนิดและแน่นอนรวมถึงผูย
้ ิ่งใหญ่ทั้งห้า (BIG FIVE) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด
และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบถือได้วา่ เป็นการชมสัตว์ทส
ี่ มบูรณ์แต่ค่อนข้างเป็นไปได้
ยากเพราะสัตว์ที่นอ
ี่ ยู่กันอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่งป่าละเมาะจนถึงกึ่งทะเลทราย
แอฟริกาใต้มีสต
ั ว์ป่ากว่า 220ชนิดซึ่งสัตว์ปา่ ที่มช
ี วี ิตอยูอ
่ ย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ

1900 น.

รับประทานอาหารค่า แบบแอฟริกันบุฟเฟ่ต์ และนาท่านเข้าสู่ที่พก
ั
พักค้าง ณ Mabula Game Lodge ****หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

4x4ซาฟารี – ซันซิตี้

0530 น.

ปลุกเตือนท่านให้พร้อมสาหรับท่องซาฟารี รอบเช้า
ออกท่องซาฟารีอก
ี ครั้ง ด้วยรถ 4X4 เปิดประทุน เพื่อชมสัตว์ป่าแอฟริกันอีกจาพวกทีห
่ า
กินตอนกลางวัน ซึ่งมีการใช้ชีวต
ิ ที่แตกต่างจากเมื่อวานนี้
จากนั้นนาท่านกลับสู่ที่พก
ั เพื่อรับประทานอาหารเช้าและเช็คเอ้าท์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ซันซิตี้ SUN CITY หรือ THE LOST CITYเมืองลับแลแห่ง
หุบเขาแสงตะวันเป็นเมืองทีถ
่ ูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีทช
ี่ ื่อว่า ซอล
เคิร์ซเนอร์(SOL KERZNER)ที่ลงทุนด้วยเงินจานวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้
เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า
และแห้งแล้งในแคว้นBOPHUTHATSWANA กลางแอฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่ง
ความสาราญบันเทิงทุกรูปแบบบริเวณที่ตั้งของซันซิตี้ซอล เคิร์ซเนอร์ก็ได้มาเป็นผู้
บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยการเริ่มสร้าง
โรงแรมไปเรื่อยๆ ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิตี้(SUN CITY HOTEL) โรงแรมเดอะคา
บานาส (THE CABANAS) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (THE CASCADES) จนในปี
ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สด
ุ ในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้
กล่าวมานามว่าเดอะพาเลซ (THE PALACEOR THE PALACE OF THE LOST
CITY)ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกันและตกแต่งภายในในสไตล์
แอฟริกัน อิสระให้ทา่ นได้พก
ั ผ่อนตาม
อัธยาศัย ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวง
แห่งนี้ ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทวั่ อิสระ
เที่ยวชมสระว่ายน้าขนาดใหญ่และทะเลน้าจืด
เทียมขนาดใหญ่ยักษ์ทเี่ รียกว่า VALLEY OF
WAVE มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆแวดล้อม
ด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จด
ั ตกแต่งอย่างเป็น
ระเบียบสวยงามใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่ง
กาลเวลา BRIDGE OF TIME สองข้าง
สะพานมีชา้ งแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น THE
LOST CITY ที่สูญหายไปและเพือ
่ เป็นการตอกย้าระลึกถึงความทรงจาเขาเลยสร้าง
สะพานแห่งนี้ขึ้นทุกๆหนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี้
ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลกที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสาคัญๆ มาหลาย
ต่อหลายครั้งแล้วออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก GARY PLAYER คือ GARY

1015 น.

1400 น.
2000 น.

PLAYER GOLF COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิส
โก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้เมืองนี้ไม่เคยหลับไหล สวนสัตว์สวน
พฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุไ์ ม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้าตกและธารน้าไหลรินเอื่อยๆที่
สร้างความสดชื่นสบายๆอย่างบอกไม่ถูก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน SUN CITY
อิสระให้ท่านได้มเี วลาพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY *****หรือ
เทียบเท่า

วันที่5

อุทยานสวนสิงโต – หมู่บา้ นพื้นเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก และเช็คเอ้าท์

1100 น.

เดินทางสู่ SA LION PARK อุทยานสวนสิงโตท่านจะพบกับสิงโตและสัตว์นานาชนิด
ภายในอุทยาน เพลิดเพลินไปกับการชมชีวต
ิ ของสัตว์เหล่านี้ ให้อิสระท่านในการเก็บ
ภาพความประทับใจภายในอุทยานแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ หมู่บา้ น LESEDI CULTURAL VILLAGE หมู่บ้านจาลองของชนเผ่าแอฟริ
กันพื้นเมือง สัมผัสชีวต
ิ ในหมู่บ้านแอฟริกาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีอันเก่าแก่ของชนเผ่า
พร้อมกับการเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านที่จาลองอาคารบ้านเรือนและรูปแบบการใช้ชีวต
ิ จริงๆ
ของเหล่าชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่ประเพณีการเดินทางเข้าบ้าน การขอพร การสู้รบและ
อาหารการกินปิดท้ายด้วยโชว์การแสดงเต้นราที่สนุกสนาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร CARNIVORE พร้อมเสิร์ฟให้ทา่ นไม่อั้น เต็มอิ่มไป
กับเนือ
้ สัตว์ที่รสชาติดีหลากหลายชนิดจนกว่าท่านจะพอใจ
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
พักค้าง ณ THE RADISSON BLU SANDTON HOTEL*****หรือเทียบเท่า

1400 น.
1600 น.

1945 น.

วันที่ 6

เคปทาวน์ – เทเบิล
้ เมาเท่น

0600
0700
0800
1100
1305
1400

ปลุกเตือนท่านตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องและเช็คเอ้าท์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสูส
่ นามบิน
เดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์ โดยเที่ยวบินที่ SA327
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเคปทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น.
น.
น.
น.
น.
น.

1500 น.

นาท่านเดินทางสู่ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ภูเขา
สูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง(CABLE CAR) ซึง่ ในช่วง
ที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งนี้เพือ
่ ความปลอดภัยของผู้มาเยือนขึ้นมาด้านบน มี
เส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขาเพือ
่ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่าง
ชัดเจนไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ทเี ดียวบนภูเขาโต๊ะนี้มีสัตว์ตัวเล็กประเภทหนึ่ง
หน้าตาน่าเอ็นดูชื่อว่าตัวแดสซี่หรือ กระต่ายหิน (DASSIE OR ROCK RABBIT)มี
ลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับกระต่าย เป็นมิตรกับผูค
้ นที่ผา่ นมาเยือน เมื่อมองไป
รอบๆเราจะเห็นภูเขารายล้อมหลายต่อหลายลูก แต่ที่โดดเด่นคือไลอ้อนเฮด(LION
HEAD)ภูเขาที่มองดูแล้วใครๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตย์กาลังจะ
ลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ทพ
ี่ ัก

2000 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พก
ั LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า

วันที7
่

เพนนินซูล่าทัวร์ – แหลมกูด
๊ โฮป.

0730 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

0830 น.

ออกเดินทางจากโรงแรมเพือ
่ นาท่านลงเรือที่ ท่าฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพื่อไป ชม
แมวน้าที่ เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่ ชม
แมวน้าสีนาตาลตั
้
วอ้วนนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะ ตัวผูท
้ ีใหญ่กว่ากาลังวาง
กล้ามหวงถิ่นส่วนตัวเมียกาลังสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายเคลป์ อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ

1200 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซีฟู้ดพิเศษด้วยเมนู ซีฟู้ดส์ + กุ้งมังกร
(CRAYFISH)
จากนั้นเดินทางเข้าสู่บริเวณชายหาดโบลเดอร์ BOULDER BEACH เจ้าบ้านตัวน้อย
นกเพนกวินแอฟริกันตัวผู้มส
ี ส
ี ันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสช
ี มพู
คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนั้นส่วนตัวเมียจะไม่มี ลาตัวมีสด
ี าขาวตัดกันแต่ตัวเมียมีสี
น้าตาล และมีขนาดใหญ่กว่านกเพนกวินที่นี่ใช้ชวิ ิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตาม
ธรรมชาติ
ออกเดินทางสู่ THE CAPE POINT OSTRICH FARMนาท่านชมการเลี้ยง
นกกระจอกเทศทีท
่ ันสมัย สัมผัสวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิดสนุกกับการ
ป้อนอาหารสัตว์ปีกขนาดใหญ่ทวี่ ิ่งเร็วที่สด
ุ ในโลก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
จากนั้น นาคณะเดินทางสู่แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF
GOOD HOPE) อยู่ในเขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURERESERVE
ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจนบนผิวน้าซึง่ เป็นเหตุให้บริเวณนีท
้ ้องทะเล
มักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้าอุน
่ และกระแสน้าเย็นมาปะทะกัน
ทาให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบันทัศนวิสัยไม่ดีนก
ั ทา
ให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆจนก่อให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอนมิติอันลี้
ลับและเรือ
่ งเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตช์แมน FLYING DUTCHMAN ซึ่งเป็นชือ
่
เรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ที่พยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ทา
ไม่สาเร็จ ทาให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมอกหนาทึบจนทุกวันนี้และจุดชมวิวที่
สวยที่สด
ุ คือ CAPE POINT จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์

1930 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พก
ั LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย์

0800 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางชมเมือง Cape Town เมืองเก่าแก่ทม
ี่ ีอายุกว่า 300 ปี ได้ชอ
ื่ ว่าเป็น
เมืองทีส
่ วยทีส
่ ุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วย
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมชมสถานทีส
่ าคัญๆต่างๆในเมืองเคป
ทาวน์ เมืองทีต
่ ิดอันดับชื่อว่าน่าเที่ยวที่สด
ุ ในโลกอีกแห่งหนึ่ง เช่น ปราสาทแห่งกูด
๊ โฮป
(Castle of Good Hope) สิง่ ก่อสร้างทีส
่ าคัญและมีอายุเก่าแก่ที่สด
ุ และใหญ่ที่สด
ุ ของ
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 เพื่อให้ท่านได้ถา่ ยรูปเก็บความประทับใจ

จากนั้น นาท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง ท่านจะได้เห็นความ
สวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้โดยรอบ เช่น City Bowl, Green Point Stadium,
Famous 4 Beaches Of Clifton, White Sands Of Camps Bay และอัครสาวกทั้ง 12
องค์ (Majestic 12 Apostles) ในแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที
1300 น.

รับประทานอาหารกลางวันภายใน V&A Waterfront (อาหารสไตล์ตะวันตก)
จากนั้น นาท่านมาล่องเรือชมพระอาทิตย์ดวงกลมโตที่กาลังจะตกดิน ในบรรยากาศ
ที่สุดอบอุ่นโรแมนติก พร้อมบริการเครื่องดื่มทั้งแชมเปญและน้าผลไม้ตลอดการล่องเรือ

2000 น.

รับประทานอาหารค่าภายใน V&A Waterfront
นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พก
ั LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า

วันที่ 9

Franschhoek – Stellenbosch

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

1300น.

นาท่านเดินทางไปยัง Franschhoek เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง Wine อีกเมืองนึงของเคป
ทาวน์และ Franschhoek ยังเป็นหนึ่งใน Cape Winelands อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่
The Huguenot Chocolate Factory ที่ตั้งอยู่ภายใน Franschhoek เพื่อไปชมวิธก
ี ารทา
ช็อคโกแลต และได้ลม
ิ้ ลองช็อคโกแลตสุดแสนกลมกล่อม
จากนั้น เดินทางไปสู่ The Beyerskloof Wine Estate
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารสไตล์ตะวันตก)
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว นาท่านชม The Beyerskloof Wine Estate
เพื่อนาท่านไปชมห้องเก็บไวน์และถังไวน์ อีกทั้งให้ทา่ นได้ลิ้มลองรสชาติไวน์อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ Stellenbosch นา ท่านเที่ยวชมเมือง Stellenbosch เมืองเก่าแก่
อันดับสองของแอฟริกาใต้รองจากเคปทาวน์ แต่มีเสน่หส
์ วยงามด้วยสถาปัตยกรรม
บ้านเรือนแบบเคปดัชต์อันงามสง่างดงาม เหมือนย้อนเวลากลับไปเดินอยูใ่ นยุโรปสมัย
คลาสสิค ให้อิสระท่านตามอัธยาศัย
จากนั้น นาท่านเดินทางไปสู่ The Canal Walk Shopping Centre ศูนย์การค้าชั้นดี
อีกแห่งหนึ่งในแอฟริใต้ ที่ให้ความสะดวกสบายท่ามกลางบรรยากาศหรู อลังการ มี
ร้านค้ากว่า 400 ร้านเพือ
่ รองรับประสบการณ์แนวชีวต
ิ ทีห
่ ลากหลาย ให้อิสระในการช้อป
ปิ้งแก่ท่าน

2000 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เสิร์ฟเมนูเปาฮื้อ)
นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พก
ั LAGOON BEACH HOTEL ****หรือเทียบเท่า

วันที่ 10

เคปทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอ้าท์
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคปทาวน์ นาท่านดาเนินการขอคืนภาษี(VAT CLAIM)
และเช็คอินสายการบิน

1040 น.

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเคปทาวน์ เที่ยวบินที่ SQ479 ด้วยที่นั่งชั้น
Premium Economy

วันที่ 11

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

0610 น.

ถึงสนามบินนานาชาติชางงี สิงคโปร์

0710 น.

เดินทางสูก
่ รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SQ970 ด้วยที่นั่งชั้น Economy

0835 น.

ถึงกรุงเทพฯโดยสวิสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดวันเดินทำง

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

* หมายเหตุ *
- บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- โรงแรมในประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักสาหรับ 3 ท่าน ดังนั้น ลูกค้าที่มาด้วยกัน 3 ท่าน จาเป็นจะต้อง
แยกพัก เป็นห้องคู่ 1 ห้องและห้องเดี่ยว 1 ห้องเท่านั้น

- เด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี ต้ องเตรี ยมใบเกิดตัวจริงพร้ อมแปลเอกสารและประทับตรา
รั บรองที่กระทรวงการต่ างประเทศด้ วย***

อัตราค่าบริการนี้รวม










ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด เส้นทำง กรุงเทพฯ–สิงคโปร์
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ Premium Economy เส้นทำง สิงคโปร์-โจฮันเนสเบิร์ก –เคปทำวน์ – สิงคโปร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามระบุในรายการ
โรงแรมที่พักและค่าอาหารตามรายการระบุ หรือเทียบเท่า
ค่าไกด์ท้องถิ่นตามรายการ
หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง (อุบัตเิ หตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
น้าดื่มบนรถไม่จ้ากัดจ้านวน

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถท้ องถิ่น (USD 40.- /คน)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย (ตามที่ท่านได้ รับการบริการ)
ค่าภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าธรรมเนียมค่าท้าหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์

เงื่อนไขในการจอง
จองและวางมัดจา ท่ านละ 30,000 บาทภายใน 3 วัน หลังการจองและชาระส่ วนที่เหลือ
ก่ อนวันเดินทาง 14 วัน (การไม่ ชาระเงินมัดจา หรื อยังชาระไม่ ครบ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการจัด หรื อยกเลิกการเดินทาง) และกรุ ณาเตรี ยมเอกสาร และหนังสือ
เดินทางก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

หมายเหตุ
1. กรุ ณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง ต้ องเหลืออายุการใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางต่า้ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย10 วันก่อนเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย
การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสาย
การบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ตลอดจน ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทาการสารองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีทมี่ ีการขึน้ ลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ามัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน

5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่ จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่าน
ก่อนการเดินทาง 10 วัน
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด้าเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนันๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ,
สายการบิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์ นการให้ค้าสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดย ผู้มีอ้านาจของทางบริษัทฯ ก้ากับเท่านัน
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทาง ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการ ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
9. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 41 วันไม่คิดค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึน้ ไปช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 25-40 วัน หักค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วันช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 20-24 วันหักค่ามัดจ้า ท่านละ 40,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วันช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 14-19 วันหักค่าใช้จา่ ย 70% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วันช่ วงสงกรานต์ หรือเทศกาล เป็ น 1-13 วันหักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่
สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%

แบบตอบรับการเดินทาง
รายการทัวร์ แอฟริกาใต้ 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง

.

ชื่อภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง)

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)
ตั๋วเครื่องบิน

(6.) ………………………………
(7.)
(8.)
(9.)
(10.)
 ชันประหยัด – พรีเมี่ยมตามรายการ

 ชันธุรกิจ จ่ายเพิ่ม

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
มือถือ
แฟ็กซ์
จ้านวนผูเ้ ดินทางทังหมด.................ท่าน
(ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กต่้ากว่า 12 ปี....................ท่าน)
จ้านวนห้องพักทีใ่ ช้ทงหมด..............ห้
ั
อง
(ห้องคู่.............. ห้องเดี่ยว.............)
หมายเหตุ
กรณาแจ้ งความประสงค์ อ่ นื ๆ ตามที่ท่านต้ องการ
อาหาร
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
ไม่ทานสัตว์ปกี  ทานมังสวิรัต
ที่น่ ัง
 ริมหน้าต่าง
 ริมทางเดิน
อื่นๆ...........................................

