
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เคปทาวน์ - เทเบิล้ เมาเท่น - เกาะแมวน า้ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวนิ 
ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ไวน์เทสติง้ - โจฮันเนสเบิร์ก - หมู่บ้านเรเซด ี- พริทอเรีย  

 Bakubung Bush Lodge - ส่องสัตว์ซาฟารี - ซัน ซิตี ้- อุทยานสวนสิงโต  
  โจฮันเนสเบิร์ก - FNB SOCCER CITY STADIUM  ช้อปป้ิง  



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
20-27 ต.ค. // 18-25 พ.ย. 2561 // 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์) 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮาร์ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 น. ออกเดินทางสู่เคปทาวน์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 833 
วนัที่ 2 โดฮาร์ - เคปทาวน์ - เทเบิล้ เมาเท่น  
00.05 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  
01.55 น. ออกเดินทางสู่เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 1369 
11.10 น. เดินทางถึงเคปทาวน์ หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว(นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดรั้บการยกเวน้

ก า ร ข อ วี ซ่ า  ส าม า ร ถ พ า นั ก ใ น
แอฟริกาใต้ได้ 30 ว ัน)  น าท่านชม
เมืองเคปทาวน์ ซ่ึงตั้ งอยู่ในแหลม
ทางใต้สุดของประเทศ  เป็นเมือง
ท่องเท่ียวต่างอากาศ และยงัมีแหลม
ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือแหลมกู๊ด

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

โฮป และแหลมอากุลฮาส ซ่ึงตั้งอยู่ปลายใตสุ้ดของทวีปแอฟริกา เป็นจุดท่ีมหาสมุทรแอตแลนติค
และมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกนัจึงท าให้มีอากาศแปรปรวน และบริเณเมืองริมฝ่ังทะเลของเคป
ทาวน์น้ี เป็นเส้นทางท่ีน่าเท่ียวท่ีสุดและมีวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามน่าต่ืนตาต่ืนใจเป็นอยา่งยิง่  น าท่านขึน้สู่
เทเบิ้ล เมาเท่น ภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะโดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตวัเอง (Cable car) ซ่ึง
ในช่วงท่ีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดว่ิงทั้ งน้ีเพื่อความ ปลอดภัยของผูม้าเยือน ข้ึนมาด้านบน มี
เสน้ทางเดินลดัเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มวิวรอบดา้นไดอ้ยา่งชดัเจน ไกลไป
จนถึงตวัเมืองเคปทาวน์ทีเดียว บนภูเขาโต๊ะน้ีมีสตัวต์วัเลก็ประเภทหน่ึงหนา้ตาน่าเอน็ดู ช่ือว่าตวัเดส
ซ่ี หรือกระต่ายบิน (Dassie or Rock rabbit) มีลกัษณะก่ึงผสมระหวา่งกระรอกกบักระต่ายเป็นมิตรกบั
ผูค้นท่ีผ่านมาเยือน เม่ือมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายลอ้มหลายต่อหลายลูก แต่ท่ีโดดเด่นคือ ไล
ออ้นเฮด (Lion Head) ภูเขาท่ีมองดูแลว้ใครๆ ก็ตอ้งพูดว่าคลา้ยกบัหัวสิงโต ในเวลาท่ีพระอาทิตย์
ก าลงัจะลบัขอบฟ้าภูเขาลุกน้ีมีสีแดงสวยงามยิ่งนัก หมายเหตุ กระเช้า Cable Car จะปิดท าการ
ในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จัด
โปรแกรมทวัร์ น่ังรถม้าชมปราสาทแห่ง แหลมกู๊ดโฮป แทน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ที่พกั :  CAPETONIAN HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง (พกั 2 คืน) 
วนัที่ 3 เกาะแมวน า้ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – นกเพนกวนิ 

เช้า บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านลงเรือท่ีท่าเรือฮูทเบย์ Hout bay เพื่อไปชมแมวน ้าท่ีเกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) เหล่าแมวน ้า
ตวัอว้นอุยนอนเบียดเสียดอาบแดด
กนัเต็มเกาะตามธรรมชาติ แลว้แวะ
เยี่ยมเหล่าบรรดานกเพนกวินแอฟริ
กัน ท่ี  “ เมื อ งไซ ม อน ”  (Simon’s 
Town) ณ เมืองแห่งน้ีบา้นเรือนจะตั้ง
ลดหลัน่กนัอยู่ตามเนินเขา หันหน้า
ออกทะเล ซ่ึงเจ้าของส่วนมากเป็น
คนมีฐานะทั้ งนั้ น เม่ือมาถึงบริเวณ
ชายหาดโบลเดอร์ เจา้บา้นตวันอ้ยเพนกวินอฟัริกนั ตวัผูมี้สีสันมากกวา่ตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบ
ตาจะมีสีชมพู คลา้ยแตม้สีอายแชโดวไ์วอ้ยา่งนั้น ส่วนตวัเมียจะไม่มี ล  าตวัมีสีด าขาวตดักนั แต่ตวัเมีย
มีสีน ้ าตาลและมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินท่ีน่ีใช้ชีวิตอย่างอิสรสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ แลว้
เดินทางสู่แหลมแห่งความหวงัหรือแหลมกู๊ดโฮป  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองพร้อมชิม กุ้งมงักรรสเลศิ Lobster ท่านละ 1 ตัว  



 

 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยูใ่นเขตสงวน Cape of 
Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บท่ีมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก
มาบรรจบกนัไดช้ดัเจน บนผิวน ้ าซ่ึง
เป็นเหตุให้บริเวณน้ี ทอ้งทะเลมกัมี
หมอกลงจดัอากาศแปรปรวน ทั้ งน้ี
เพราะกระแสน ้ าอุ่นและกระแสน ้ า
เยน็มาประทะกนั ท าให้ยากต่อการ
เดินทางโดยทางเรือทั้ งในสมัย
โบราณและปัจจุบนั ทศันะวิสัยไม่ดี
นกัท าใหเ้รือชนหินโสโครกหรือชนกนัเองเสมอๆ จนก่อใหเ้กิดเร่ืองราวของภาพหลอน มิติล้ีลบัและ
เร่ืองเล่าขานเก่ียวกบัฟลายอิ้งดตัช์แมน Flying Dutchman ซ่ึงเป็นช่ือเรือท่ีนักเดินทางเรือชาวดตัช์ ท่ี
พยายามจะเดินทางออ้มผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ท าไม่ส าเร็จ ท าให้เรือสูญหายไปในทะเล
ท่ามกลางหมอกหนาทึบจนถึงทุกวนัน้ี และจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดคือ Cape Point เคปอยท์ จนไดเ้วลา
อนัสมควร น าคณะออกเดินทางกลบัสู่เมืองเคปทาวน์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ กุ้งมงักรและหอยเป๋าฮ้ือ เมนูทเีด็ด 

ที่พกั :  CAPETONIAN HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง (พกัที่เดมิอกี 1 คืน) 
วนัที่ 4 เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ไวน์เทสติง้ – โจฮันเนสเบิร์ก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านสู่ West Coast Farm ฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพื่อท่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัวงจร

ชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด 
รับชมและรับฟังเร่ืองราวของการเล้ียง
นกกระจอกเทศ อนัเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ี
ท ารายได้ดี ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตว์
ปีกท่ีมีขนาดใหญ่และว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก 
น าท่านเที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเร้นของ
เมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า

300 ปี ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลก
แห่งหน่ึง ตั้งอยูป่ลายสุดของอฟัริกาใต ้เป็นเมืองหลวงดา้นนิติบญัญติัของแอฟริกาใต ้มีอดีตเก่าแก่
และทนัสมยัท่ีสุดแถมดว้ยรางวลัเมืองท่ีไดช่ื้อว่าใจกวา้งท่ีสุดของ แอฟริกาใตอี้กดว้ย เพราะท่ีเมืองน้ี
คนต่างสีผิวสามารถเดินเคียงบ่าเคียงกนัไดทุ้กสถานท่ี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง ให้ท่านได้ทดลองชิมเน้ือและไข่ ของนกกระจอกเทศ  



 

 

บ่าย น าท่านแวะชมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์
กันที่ กรูทคอนสแตนเทีย ไวน์เอสเตทท่ี
สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบดตัช ์ซ่ึงยงัคง
รักษาอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าไวไ้ด้ใน
สภาพ ท่ี ดี เยี่ยมและสวยงาม  มีไร่อ งุ่น
มากมายและเป็นไร่องุ่นท่ีดี มีโรงงานผลิต
ไวน์แดง และมีบริการใหชิ้มไวน์กนัดว้ย 

……. น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบิน 

......... ออกเดินทางโดยสายการบิน.................. โดยเทีย่วบินที ่............ 
ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร พื้นเมืองสไตล์แอฟริกัน(THE CARNIVORE) คาร์นิวอร์ BBQ หอม

กรุ่น ทีม่ีเน้ือสัตว์นานาชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศแบบนีโอแอฟริกนัอนัโรแมนติก  

ที่พกั :  PEERMONT HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5 โจฮันเนสเบิร์ก – หมู่บ้านเรเซด ี– พริทอเรีย - Bakubung Bush Lodge 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเรเซดี Lesedi Cultural Village หมู่บา้นวฒันธรรมแห่งน้ีน าเสนอวิถีชีวิต
ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ แ ล ะ
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชน
เผา่พื้นเมืองต่างๆของชาวแอฟริกาใต้
ไ ด้ อ ย่ า ง ล ะ เอี ย ด  ทั้ ง รู ป แ บ บ
บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ศิลปะการแสดง
ต่างๆ รอให้ทุกท่านสัมผสั น าท่าน
ชมการแสดงพื้นเมือง ของชาวเรเซดี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพริทอเรีย” เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria) เมืองหลวงดา้นการบริหารของ
แอฟริกาใต้เมืองน้ี ดั่งตามช่ือของ
แ อ น ดี ส์  พ รี ท อ รี อั ส  (Andries 
Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบ
ระหว่างพวกบัวร์  (Boer) กับชน
พื้น เมืองผิวด า พ ริทอเรีย จึงเป็น
เมืองหลวงของชาวบัวร์ท่ีพยายาม
ต่อ สู่กับพวกอังกฤษ เพื่ อ ให้ ได้
อิสรภาพนอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ



 

 

สถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ท าเนียบประธานาธิบดีและท่ีท าการรัฐบาล วุฒิสภาจะจดัประชุมข้ึนท่ี
เมืองพริทอเรีย ส่ิงหน่ึงท่ีโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา 
(Jacaranda) ท่ีมีดอกสีม่วงสดบานสะพร่ังดัง่เช่น ซากุระของชาวญ่ีปุ่น เมืองน้ีไดส้มญานามว่า “City 

of Jacaranda” ซ่ึงจะออกดอกบานสะพร่ังให้ไดเ้ห็นกนัในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี น าคณะนั่งรถ
เท่ียวผา่นชมสถานท่ีส าคญัของเมือง Church square จัตุรัสกลางเมือง เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์อล ครู
เกอร์ อดีตประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีชาวบัวร์มาชุมนุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบา้นเมืองกนั ใกลก้นัเป็น City hall ศาลา
เทศบาลเมืองด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์แอน ดีรส์ พรีท   อรัสและลูกชายผู ้ก่อตั้ งเมือง Union 
Building ท าเนียบประธานาธิบดี และท่ีท าการของรัฐบาลท่ีใหญ่โตมโหฬารราวกบัพระราชวงัจนติด
อนัดบัว่าเป็นท าเนียบประธานาธบดีท่ีสวยท่ีสุดในโลก น าท่านชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ 

(Voortrekker monument & museum) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเช้ือสายดั้ งเดิมของชาวบัวร์ 
อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบวัร์จากปลายแหลมของทวีป เขา้สู่
ใจกลางประเทศแอฟริกาใตแ้ละร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสูร้บกบัชาวพื้นเมือง 

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์ภายในโรงแรมทีพ่กั 

ที่พกั :  Bakubung Bush Lodge หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 6 ส่องสัตว์ซาฟารี - Bakubung Bush Lodge - ซัน ซิตี ้ 

05.00 ก่อนฟ้าสาง น าคณะออกเดินทาง ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ ที่ป่าพีลันเนสเบิร์ก ที่มีเน้ือที่กว่า 500 ตาราง
กิโลเมตร น าท่านสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีนายพรานซ่ึงเป็นทั้งคนขับและผู้บรรยายน าเที่ยวชม

สัตว์ต่างๆ ออกเดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก  และป่าซาฟารีของเอกชน เปิดให้

ท่านไดท่้องป่าซาฟารี ชมสัตวท่ี์ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ของแอฟริกาคือ สิงโต แรด ควาย ป่า ชา้ง และเสือดาว 
ไปจนถึงเพื่อนๆ ท่ีน่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด น าท่านเข้าพกัใน



 

 

ซาฟารีลอดจ ์ท่ีมีส่ิงอ  านวยความสะดวกสบายครบครันท่ามกลางบรรยากาศท่ีไม่เหมือนใคร ท่องป่า
ซาฟารีดูสตัวท่ี์วนอุทยานสตัวป่์าขุนเขาพลีนัเนสเบิร์ก pilanesberg game reserve รถท่ีจะพาไปชมสตัว์
เป็นรถแบบเปิดโลก ดา้นขา้งเปิดโล่งรับลม จุคนได ้20 คน รถแต่ละคนัมีนายพรานหรือ Ranger ซ่ึง
เป็นทั้งคนขบัรถและไกดค์อยแนะน าวิธีการชมสัตวใ์ห้ทราบ ป่าพิลาเนสเบิร์กแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 
500 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเม่ือหลายร้อยปีก่อนท าให้ผืนดินมีแร่ธาตุอุดม
สมบูรณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์านาชนิดและแน่นอนหมายรวมถึง ผูย้ิง่ใหญ่ทั้ง 5 
(Big five) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซ่ึงถา้ไดเ้ห็นครบก็ถือไดว้่าเป็นการชมสัตวท่ี์
สมบูรณ์ แต่ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก เพราะสัตวท่ี์น่ีอยูก่นัอยา่งอิสระ ในป่าซ่ึงเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ 
และทุ่งหญา้สะวนันา จนถึงก่ึงทะเลทราย แอฟริกาใตมี้สัตวป่์ากว่า 220 ชนิด ซ่ึงสัตวป่์ามีชีวิตอยู่
อยา่งอิสรเสรีตามธรรมชาติ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านออกเดินทางสู่ “ซันซิตี”้ Sun city หรือ The lost City น าท่านออกเดินทางสู่ “ซันซิตี”้ Sun city หรือ 
The lost City เมืองลบัแลแห่งหุบเขาแสง
ตะวัน  เป็น เมืองท่ี ถูก  เนรมิต ข้ึนจาก
ความคิดของอภิมหาเศรษฐีท่ีช่ือว่า ซอล 
เคิ ร์ซ เนอ ร์   ท่ี ล งทุนด้วย เงินจ านวน
มหาศาลถึง 28 ,000 ล้านบาท ใช้ เวลา
ก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีก
ล้นเห  ลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่าง
เปล่าและแหง้ แลง้ในแควน้ Bophutswana 
กลางแอฟริกาใตใ้ห้กลายเป็นเมืองแห่งความส าราญบนัเทิงทุกรูปแบบ โดยการ เร่ิมสร้างโรงแรมไปเร่ือยๆ 
ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซนัซิต้ี, โรงแรมเดอะคาบานาส,โรงแรมเดอะคาสเคด และ เดอะพาเลซ (The palace or 
The palace of the Lost city) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในสไตล์
แอฟริกนั ใหส้มกบัเป็นอาณาจกัรอลงัการดาวลา้นดวงแห่งน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัส่ิงอ านวยความสะดวก มีสระว่ายน ้ าขนาดใหญ่และทะเลน ้ าจืดเทียม
ขนาดใหญ่ยกัษ์ท่ี มีลกัษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดลอ้มดว้ยขุนเขาและตน้ไมท่ี้จดัเป็นอยา่งระเบียบ
สวยงาม นอกเหนือจากน้ียงัมีสนาม
กอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ท่ีใช้เป็น
สถานท่ีแข่งกอลฟ์นัดส าคญัๆ มาหลาย
ต่อหล ายค ร้ั งแล้ว  อ อกแบบ โดย
นักกอล์ฟช่ือดังของโลก Gary Player 
คือ  Gary player golf course และ Sun 



 

 

city golf course โรงภาพยนตร์ ร้านคา้ ดิสโกเธค คาสิโนท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้เมืองน้ีไม่เคย
หลบัใหล สวนสัตว ์สวนพฤกษศาสตร์ท่ีรวบรวมพนัธุ์ไมจ้ากทัว่โลกเอาไวพ้ร้อมน ้ าตก และธารน ้ า
ไหลรินเอ่ือยๆ ท่ีสร้างความสดช่ืนสบายอย่างบอกไม่ถูก บางสถานท่ีและกิจกรรมบางประเภทถูก
สงวนไวส้ าหรับแขกท่ีมาพกั The Palace เท่านั้น 

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  THE PALACE OF THE LOST CITY หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 7 ซัน ซิตี้ – อุทยานสวนสิงโต - โจฮันเนสเบิร์ก – FNB SOCCER CITY STADIUM  
ช้อปป้ิง - เดนิทางกลบั  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านออกเดินทางสู่ THE UKUTULA LION 
CONSERVANCY “อุทยานสวนสิงโต” ท่านจะ
พบกบั สิงโตและสัตวน์านาชนิดภายในอุทยาน 
เพลิดเพลินไปกบการชมชีวิตของสัตวเ์หล่านั้น
ให้อิสระท่านในการเก็บภาพความประทับใจ
ภายในอุทยานแห่งน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
ออกเดินทางเขา้สู่ “เมืองโจฮันเนสเบิร์ก” หรือท่ี
ชาวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้ นๆว่า “โจเบิร์ก” ซ่ึง
เป็นเมืองธุรกิจมาตั้งแต่เม่ือร้อยกว่าปีก่อน และ
ไ ด้ รั บ ฉ าย าว่ า  THE GOLD CITY ใน ช่ ว ง
ศตวรรษท่ี  20 มีการแบ่งแยกสีผิว ท าให้ เกิด
ชุมชนต่างผิวข้ึนคนละมุมเมือง โดยแยกเป็น
เมืองคนขาว คือ SANDTON และเมืองคนด าคือ 
SOWETO เป็น เมืองลูกรายล้อมโจเบิ ร์ก  ใน
ปัจจุบันโจเบิร์กนั้ น คลาคล ่าไปด้วยผูค้นและ
อาคารสูงทันสมัย ตัวเมืองโจฮนัเนสเบิร์กทุก
วนัน้ีมีลกัษณะไม่ต่างกบัเมืองใหญ่ทัว่โลก จากนั้นน าท่านชมสนาม FNB SOCCER CITY STADIUM ท่ีใช้
ในนดั เปิดสนาม และนดัชิงชนะเลิศ การแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2010 ท่ี แอฟริกาใต ้เป็นเจา้ภาพ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย จากนั้นน าเขา้สู่เขต SANDTON อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ในแหล่ง ช้อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ี แมนเดลลา 
สแควร์ (MANDELA SQUARE) /ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR1360 

วนัที่ 8 กรุงเทพฯ 

05.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 



 

 

08.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 832 

19.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

       ผู้ใหญ่พกั 
  ห้องละ 2 ท่าน 

    เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
    พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

 ต.ค.-พ.ย. 2561 87,900 87,900 87,900 23,000 

30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2561 96,900 96,900 96,900 25,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- เคปทาวน์ //โจฮันเนสเบิร์ก-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามาในโรงแรมที่พัก 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ ท่านละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวนั 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ ท่านละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวนั 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


