ดินแดนแห่งกาฬทวีป แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน

กาหนดการเดินทาง วันที่ 28ก.ค.-4ส.ค. 60

ราคาเพียง 98,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่ นามบินดูไบ
วันที่2 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินเมืองโจเบิร์ก - เมืองพริทอเรีย - จัตุรัสกลางเมือง - บากูบุ้ง บรัชลอดจ์
วันที่3

ชมชีวิตสัตว์ปา่ แอฟริกัน ยามเช้า กับกิจกรรม Game Drive - นครลับแล Sun City - เช็คอินเข้าที่พัก The
Palace Of The Lost City

วันที่4 เมืองโจฮันเนสเบิร์ก - สวนเสือ - ช้อปปิ้ง Cambanos
วันที่5

พิพิธภัณฑ์ constitution Hill - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน Sandton City - จัตุรัส Nelson Mandela สนามบิน Lenseria - บินภายในสู่ เมืองเคปทาวน์ - เข้าที่พัก

หมู่บ้านชาวประมง Hout Bay - นั่งเรือชมฝูงแมวน้า บนเกาะดุยเกอร์ - Simon's Town - ชมฝูงนกเพนกวินพันธุ์
วันที่6 แอฟริกันที่หาดโบว์เดอร์ - เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป - ขึ้นรถราง ชมวิว Cape Point - Table
Mountain
วันที่7

ย่านตากอากาศ วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เมืองสแตลเลนบอช - เยี่ยม
ชมไร่องุ่น Neethinghor Wine Estate - ชิมไวน์รสเลิศ - สนามบินเคปทาวน์ - เดินทางกลับ

วันที่8 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่ 28 ก.ค. 60
กรุงเทพฯ - โจฮันเนสเบิร์ก
18.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตูที่ 9 สายการบินเอ
มิเรตส์ แอร์ไลน์
21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373/761
วันที่ 29 ก.ค. 60
โจฮันเนสเบิรก์ - พริทอเรีย - ชมเมือง - BAKUBUNG BUSH LODGE
00.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ใช้เวลารอเปลี่ยนเครื่อง
ประมาณ 3.15 ชั่วโมง)
04.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 761
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ช
รอรับคณะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
แอฟริกาใต้ และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกาเตง (Gauteng) อันเป็นเขตที่มั่งคั่ง และเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่
ใหญ่สุดของแอฟริกาใต้ เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอัน 40 ของโลก และเป็นหนึ่งในสองเมืองระดับโลกของแอฟริกา
ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่บนดินแดนที่ไม่ถูกแวดล้อมด้วยทะเลสาบ
แม่น้ําและแหล่งน้ําอื่นๆ จากนั้นรถโค้ชรอรับคณะ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร PADBOK THAI RESTAURANT
นําท่านเที่ยวชมเมืองและสถานที่สําคัญของเมืองพริทอเรีย บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE)
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์
จัตุรัส แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ ชาวบัวร์ม าชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสาร
บ้านเมืองกัน ผ่านชมทําเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทําการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราว
กับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทําเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก ผ่ านชมอนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์
(VOORTREKKER MONUMENT) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้
สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง การเดิ น ทางอพยพของพวกบั ว ร์ จ ากปลายแหลมของทวี ป เข้ า สู่ ใ จกลางประเทศ
แอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ บากูบุ้ง บรัชลอดจ์ (BAKUBUNG BUSH LODGE) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
สถานที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็นต้น ระหว่าง
ทางผ่านชมความเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ด้วยเนื้ อที่กว่า 12,000 เอเคอร์ และสัตว์ป่าน้อย
ใหญ่ ที่อาศัยรวมตัวกันอยู่บริเวณป่าแห่งนี้ นําท่านนั่งรถชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยาน ถ้า
โชคดีท่านอาจได้พบบิ๊กไฟว์ ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BAKUBUNG BUSH LODGE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 30 ก.ค. 60
BAKUBUNG BUSH LODGE - กิจกรรมส่องสัตว์ - นครลับแล SUN CITY
เช้า
นําท่าน นั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี นําท่าน ชมภาพชีวิตสัตว์ป่า
แอฟริกันที่หาชมได้ยากในยามเช้า อาทิเช่น แอนเทโลป เสือ , สิงโต, ม้าลาย , ช้าง , แรด และยีราฟ ฯลฯ
สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และ
เสือดาว) จนได้เวลาอันสมควรกลับเข้าโรงแรม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ นครลับแล SUN CITY หรือ THE LOST CITY (150 กิโลเมตร) (ใช้เวลาประมาณ
10 นาที) เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า
ซอล เคิร์ซเนอร์ (SOL KERZNER) ที่ลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลถึง 25,000 ล้านบาท และใช้เวลาในการ
ก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น
Bophuthatswana กลางแอฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสําราญบันเทิงทุกรูปแบบ

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร OCEAN BASKET RESTAURANT (SET MENU SEAFOOD)
จากนั้นนําท่านเช็คอินเข้าสู่ THE PALACE OF THE LOST CITY ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริกัน นําท่าน ชมสระว่ายน้าขนาดใหญ่ และทะเลน้า
จืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขา และ
ต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามรวมไปถึงคลื่นยักษ์เทียมที่คอยโถมกระหน่ําสร้างความตื่นเต้น
ให้กับท่านได้ไม่รู้เบื่อ ใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา The Bridge of time สองข้างสะพานมีช้าง
แกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อ
เป็นการตอกย้ําระลึกถึงความทรงจําจึงสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น และทุกๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือน
แผ่นดินไหว โรงภาพยนตร์ ร้านค้า คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล ที่สําคัญเมื่อ
ท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งนี้อย่าลืมพกบัตรผ่าน (กุญแจห้องพัก) ไปด้วย เพราะบางสถานที่และ
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กิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สําหรับแขกที่มาพักที่ ThePalace เท่านั้น ***ท่านสามารถกลับสู่ที่พักได้โดย
รถรับ-ส่งภายในเมืองลับแลที่มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซันซิตี้ คอมเพล็กซ์ ***

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินใน THE PALACE OF THE LOST CITY เมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของ
อภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้วยเงินจ านวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง
นาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่าและแห้งแล้ง ในแคว้น
Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสําราญบันเทิง ทุกรูปแบบ โดยการเริ่มสร้าง
โรงแรมไปเรื่อยๆ ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิตี้ , โรงแรมเดอะคาบานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปี ค.ศ.
1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพง ที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ
(The Palace or The Palace of the Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และ
ตกแต่ง ภายในสไตล์แอฟริกัน ให้สมกับเป็ นอาณาจักรอลังการดาวล้านดวงแห่งนี้
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร YING TAO RESTAURANT IN SUN CITY HOTEL
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ The PALACE OF THE LOST CITY AT SUN CITY RESORT หรือ
เทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 31 ก.ค. 60
SUN CITY - โจฮันเนสเบิรก์ - Lion Park - อิสระช้อปปิ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางออกจาก เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG) นําท่านเดินทางสู่
สวนเสือ (The Lion Park) เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริกา
ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว,ม้าลาย และสัตว์แปลๆอื่นๆอีก มากมายรอให้ท่านได้ไปสัมผัสกัน อย่างใกล้ชิด และ
เก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่ ซงึ่ สัตว์เหล่าหล่านั้นอยู่อาศัยกันในป่าตามแบบระบบ นิเวศน์อันแตกต่างกัน
ของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ ในแต่ละโซนพื้นที่อันต่างกันออกไปเป็นการชมสัตวต์ ตามสภาพวิถีชีวีต จริงอันน่า
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติล้วนๆอันหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว จากนั้นนําท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าสู่นครโจฮันเน
สเบิร์ก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย KONG RESTAURANT
นําท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ร้าน Cambanos อาทิ ผลิตภัณฑ์จากไข่นกกระจอกเทศ หนังสัตว์ หินสี
ลูกปัด งานแกะสลักไม้ และงานผ้าทอมือต่างๆ ฝากคนที่รักทางบ้าน จากนั้นนําท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจค้า
เพชร ซึ่งที่อัฟริกาใต้มีเหมืองเพชรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอัญมณีล้ําค่า
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ (THE CARNIVORE) (ใช้เวลา ประมาณ 45 นาที)ภัตตาคาร
เลื่องชื่อเป็นที่รู้จักของนักชิมจากนานาชาติ คาร์นิวอร์ (THE CARNIVORE) ซึ่งแปลว่า “Meat Eater”
ปัจจุบันไม่มีเมนูที่ใช้สัตว์ป่าหรือสัตว์อนุรักษ์เป็นวัตถุดิบเลย มีเนื้อหลากหลายให้ท่านเลือกชิม และลิ้มลอง ทั้ง
เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อแกะ อาทิ Rump Stake/Pork/Spareribs/Chicken Yakitori/Lamb
Chops/Chicken Livers Chicken Gizzards ส่วนเมนูเนื้อแปลกๆ หรือที่เรียกว่า “Exotic Meat” อาทิ
กวาง Kudu, springbok, Impala และบางครั้งจะมีเนื้อม้าลาย เนื้อยีราฟ ซึ่งในแต่ละวันจะมีเนื้อสัตว์แปลกๆ
ที่ไม่เหมือนกัน ก็มีให้ลิ้มลองเช่นกัน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ท่านไม่ควรพลาด
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักณ SOUTHERN SUN MONTECASINO OR THE MONDIOR HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 1 ส.ค. 60
CONSTITUTION HILL - SANDTON - เมืองเคปทาวน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ CONSTITUTION HILL พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช่วงการแบ่งแยกสีผิวของประเภท
แอฟริกาใต้ และการสืบทราบเรื่องราวประวัติศาสตร์ความระส่ําระสายในประเทศ
จากนั้นนําท่านเข้าสู่เขต SANDTON ผ่านชมสนาม FNB SOCCER CITY STADIUM ที่ใช้ในนัดเปิดสนาม
และนัดชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2010 ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพ
นําท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ณ ย่าน SANDTON CITY และ จัตุรัส NELSON MANDELA
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน LENSERIA เพื่อเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์
16.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ โดย สายการบิน MANGO เที่ยวบินที่ JE715
18.50 น. เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลก ตั้งอยู่
ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และแอตแลนติก ด้านหน้าหันเข้าหามหาสมุทร
ทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นฉากหลัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับคณะ
เตรียมเดินทางสู่ร้านอาหารค่ํา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร V&A WATERFRONT
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักณ SOUTHERN SUN WATERFRONT OR THE COMMODORE หรือเทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว
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วันที่ 2 ส.ค. 60
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เคปทาวน์ - ชมแมวน้าที่เกาะดุยเกอร์ - ชมนกเพนกวินที่หาดโบว์เดอร์ - แหลมกู๊ดโฮป Table Mountain
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
นําท่านสู่ หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ HOUT BAY เพื่อนําท่าน นั่งเรือชมฝูงแมวน้า ที่แสนน่ารักนอน
อาบแดดอุ่นนับพันตัวที่ เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND หรือ SEAL ISLAND) (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ บริเวณ SIMON’S TOWN ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์ แอฟริกัน
JACKASS ขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่ หาดโบว์เดอร์ (BOULDERS BEACH) (60 กิโลเมตร) ** ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง ** มีลักษณะเท้าเป็นสีดํา เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE)
ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับ
มหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ําที่แตกต่าง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CAPE POINT เมนูกุ้งมังกร (Crayfish) และ OYSTER
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE)
ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่
ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับ
มหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ําที่แตกต่าง
จากนั้นนําท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดีย
กับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE
OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลก
ตะวันตกสู่โลกตะวันออก
จากนั้นนําท่านสู่ Table Mountain ภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร ตั้ง
ตระหง่านโอบล้อมด้วยตัวเมืองที่กว้างไกล นําท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบ
ตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที (ถ้าอากาศอํานวย) ค้นหาแดสซี่ (Dassie) กระต่ายหิน หน้าตาคล้าย
หนูตะเภามีสีน้าตาล ขนฟูๆ หูสั้นๆปากยื่นๆยาวประมาณ 1 ฟุต และยังมีป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นแหล่งรวมของพืช
1,500 สายพันธุ์นกเฉพาะถิ่นอย่างคีรีบูนโพรเทีย ภูเขาโต๊ะถูกขนาบสองด้านด้วยยอดเขา Lion Head และ
Devil Peak ทีส่ วยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
**หมายเหตุ : เนื่องจากการขึ้นไปบน Table Mountain จะขึ้นโดย Cable Car หากมีการปิดปรับปรุง
ไม่สามารถขึ้น Table Mountain ได้ทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเป็นพาท่านขึ้นไปดูวิวและชมพระ
อาทิตย์ตกดินยามเย็นที่ SIGNAL HILL พร้อมเครื่องดื่มไวน์ท่านละ 1 ดื่ม และ ของว่างบริการบนยอด
เขา**
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บริการอาหารค่า ณ ภัตราคารจีน (หอยเป่าฮื้อ ท่านละ 1 ตัว และ เมนูกุ้งมังกร) + จัดเลี้ยงคาราโอเกะ
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ THE COMMODOR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 ส.ค. 60
เคปทาวน์ - วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ไร่ไวน์ เมืองสแตลเลนบอช - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ ถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าวย่าน วิคตอเรีย
แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria &Alfred Waterfront ) สถานที่พกั ผ่อนตากอากาศ ใน
บรรยากาศก่อนค่ํา อันงดงามรอให้ท่านได้สัมผัส ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์บริเวณณท่าเรือ นั้นอีก
มุมมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติก
จากนั้นนําท่านสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM)ให้ท่านเดินชมฟาร์ม
นกกระจอกเทศ ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพบนหลังนกกระจอกเทศกับ
ฉากเบื้องหลังของ TABLE MOUNTAIN ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น
เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูเนื้อนกกระจอกเทศ)
13.00 น. นําท่านเดินทางผ่านเส้นทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่ เมืองสแตลเลนบอช (STELLENBOSH)
(ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงแห่งการทําไวน์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้ที่ยังคงรักษา
ไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม และสวยงาม เมืองนี้มีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมี
บริการให้ชิมไวน์กันด้วย เที่ยวชมตัวเมือง Stellenbosch เมืองที่เก่าแก่เป็นอันดับสอง รองจากเมืองเคป
ทาวน์
จากนั้นนําท่านชม NEETHINGHOF WINE ESTATE ไร่องุ่นที่มีร้านอาหาร ให้ท่านได้ชิมไวน์ โดยมีผู้รู้ให้
คําแนะนําในการดื่มไวน์ เริ่มต้นด้วยวิธีการจับแก้วไวน์ การชื่นชมกับกลิ่น และรสชาติของไวน์ ท่านสามารถ
เลือกซื้อไวน์ที่ร้านจําหน่ายไวน์กลับบ้านไวน์เป็นของฝากในราคาย่อมเยา
16.30 น. จากนั้นได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์
20.05 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 779
วันที่ 4 ส.ค. 60
สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ
07.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ใช้เวลารอเปลี่ยนเครื่อง
ประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
09.40 น. ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372
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19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)
คาแนะนา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อ
ตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าว
มายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่ 28ก.ค.-4ส.ค. 60
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
 เด็กอายุ 2-4ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
 ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

(งดแถมกระเป๋า)
ท่านละ 98,900 บาท
ท่านละ 89,900 บาท
ท่านละ 84,900 บาท
ท่านละ 74,900 บาท
ท่านละ 49,900 บาท
ท่านละ 14,900 บาท

*ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ท่านละ 37,000 บาท**/เด็กต่ากว่า 12 ปีท่านละ 30,000 บาท

อัตรานี้รวม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
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 บริการน้ําดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม :
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็นในเรื่องทิปสําหรับ
หัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวังหากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
วิธีการจอง :
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทางและหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
35 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน
จะมีการเรียกเก็บเงิน หากบริษัทฯไม่ได้รับเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิท ธิ์ในการยกเลิกการ
ให้บริการ
เงื่อนไขการยกเลิก:
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจํา 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการ หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ:
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
อย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึง
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ
การเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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