
 

 

 
 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15372  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2017 ระดบั 5 ดาว 
 
 

 

เคปทาวน์ - เทเบิล้ เมาท์เท่น - ล่องเรือชมแมวน า้ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวนิ 
ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ไวน์เทสติง้ - หมู่บ้านเรเซด ี- โจฮันเนสเบิร์ก 
FNB SOCCER CITY STADIUM - พริทอเรีย - ชมเมือง - ซัน ซิตี ้
ส่องสัตว์ซาฟารี - ซัน ซิตี ้- อุทยานสวนสิงโต - โจฮันเนสเบิร์ก  

***** ส่องสัตว์ซาฟารี BIG FIVE GAME ***** (รวมในค่าทัวร์แล้ว) 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที ่10-18 ก.ย. // 25 ก.ย.-03 ต.ค. // 08-16 ต.ค. // 22-30 ต.ค. //  

12-20 พ.ย. // 03-11 ธ.ค. 2562  
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 6 สัปดาห์) 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 5 

เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (เคาน์เตอร์ K) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

 
21.10 น. ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์  โดยสายการบินสิงคโปร์  แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่SQ 981 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วนัที่ 2 สิงคโปร์ – เคปทาวน์ – เทเบิล้ เมาท์เท่น  
00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์  โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่SQ 478  
09.25 น. เดินทางถึง เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (นักท่องเที่ยวชาว

ไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพ านักในแอฟริกาใต้ได้ 30 วัน) น าท่านชมเมืองเคปทาวน์ (CAPE 
TOWN) ซ่ึงตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเท่ียวต่างอากาศ และยงัมีแหลมต่างๆ ท่ีเป็น
ท่ีรู้จักกันดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุล
ฮาส ซ่ึงตั้งอยูป่ลายใตสุ้ดของทวีปแอฟริกา เป็น
จุดท่ีมหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทร
อินเดียมาบรรจบกนัจึงท าให้มีอากาศแปรปรวน 
และบริเณเมืองริมฝ่ังทะเลของเคปทาวน์น้ี เป็น
เสน้ทางท่ีน่าเท่ียวท่ีสุดและมีวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม
น่าต่ืนตาต่ืนใจเป็นอย่างยิ่ง  น าท่านขึ้นสู่ เทเบิ้ล 

เมาท์เท่น ภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ โดย
กระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตวัเอง (CABLE CAR) 
ซ่ึงในช่วงท่ีลมแรงหรือมีฝนตกจะหยดุว่ิงทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของผูม้าเยอืน ข้ึนมาดา้นบน มีเส้นทางเดิน
ลดัเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดช้มวิวรอบดา้นไดอ้ยา่งชดัเจน ไกลไปจนถึงตวัเมืองเคป
ทาวน์ทีเดียว บนภูเขาโต๊ะน้ีมีสัตว์ตัวเล็กประเภทหน่ึงหน้าตาน่าเอ็นดู ช่ือว่าตัวเดสซ่ี หรือกระต่ายบิน 
(DASSIE OR ROCK RABBIT) มีลกัษณะก่ึงผสมระหว่างกระรอกกบักระต่ายเป็นมิตรกบัผูค้นท่ีผ่านมา
เยือน เม่ือมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายลอ้มหลายต่อหลายลูก แต่ท่ีโดดเด่นคือ ไลออ้นเฮด (LION 
HEAD) ภูเขาท่ีมองดูแลว้ใครๆ ก็ตอ้งพูดว่าคลา้ยกบัหัวสิงโต ในเวลาท่ีพระอาทิตยก์  าลงัจะลบัขอบฟ้าภูเขา
ลุกน้ีมีสีแดงสวยงามยิง่นกั 

 หมายเหตุ กระเช้า CABLE CAR จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัยของลูกค้า โดยทางบริษทัฯ จัดโปรแกรมทวัร์ น่ังรถม้าชมปราสาทแห่ง แหลมกู๊ดโฮป แทน 

ค า่ บริการอาคารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั :   THE COMMODORE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                                       พกัเคปทาวน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่ 3 ท่าเรือฮูทเบย์ – ล่องเรือชมแมวน า้ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – นกเพนกวนิ 
เช้า บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านลงเรือท่ี ท่าเรือฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพื่อไปชมแมวน ้ าท่ีเกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) เหล่า
แมวน ้ าตวัอว้นอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกนัเต็ม
เกาะตามธรรมชาติ แลว้แวะเยี่ยมเหล่าบรรดานก
เพนกวินแอฟริกนัท่ี “เมืองไซมอน” (SIMON’S 
TOWN) ณ เมืองแห่งน้ีบา้นเรือนจะตั้งลดหลัน่กนั
อยู่ตามเนินเขา หันหน้าออกทะเล ซ่ึงเจ้าของ
ส่วนมากเป็นคนมีฐานะทั้งนั้น เม่ือมาถึงบริเวณ
ชายหาดโบลเดอร์ เจา้บา้นตวัน้อยเพนกวินแอฟ 
ริกนั ตวัผูมี้สีสันมากกว่าตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คลา้ยแตม้สีอายแชโดวไ์วอ้ย่างนั้น 
ส่วนตวัเมียจะไม่มี ล  าตวัมีสีด าขาวตดักนั แต่ตวัเมียมีสีน ้ าตาลและมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินท่ีน่ีใชชี้วิต
อยา่งอิสรสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ แลว้เดินทางสู่แหลมแห่งความหวงัหรือแหลมกู๊ดโฮป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองพร้อมชิม กุ้งมังกรรสเลิศ LOBSTER 
ท่านละ 1 ตวั  

บ่าย น าท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE ) อยูใ่นเขตสงวน CAPE 
OF GOOD HOPE NATURE RESERVE ปลาย
สุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอย
ตะเข็บ ท่ีมหาสมุทรอินเ ดียและมหาสมุทร
แอตแลนติกมาบรรจบกนัไดช้ดัเจน บนผิวน ้ าซ่ึง
เป็นเหตุให้บริเวณน้ี ทอ้งทะเลมกัมีหมอกลงจดั
อากาศแปรปรวน ทั้งน้ีเพราะกระแสน ้ าอุ่นและ
กระแสน ้ าเย็นมาประทะกัน ท าให้ยากต่อการ
เดินทางโดยทางเรือทั้งในสมยัโบราณและปัจจุบนั ทศันะวิสัยไม่ดีนักท าให้เรือชนหินโสโครกหรือชน
กนัเองเสมอๆ จนก่อให้เกิดเร่ืองราวของภาพหลอน มิติล้ีลบัและเร่ืองเล่าขานเก่ียวกบัฟลายอิ้งดตัช์แมน 
FLYING DUTCHMAN ซ่ึงเป็นช่ือเรือท่ีนกัเดินทางเรือชาวดตัช์ ท่ีพยายามจะเดินทางออ้มผ่านแหลมกู๊ด
โฮป ให้ไดแ้ต่ก็ท าไม่ส าเร็จ ท าให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมอกหนาทึบจนถึงทุกวนัน้ี และจุดชม
วิวท่ีสวยท่ีสุดคือ CAPE POINT เคปพอ้ยท ์จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางกลบัสู่เมืองเคปทาวน์ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ กุ้งมังกรและหอยเป๋าฮ้ือ เมนูทีเดด็ 
พกั :       THE COMMODORE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                                      พกัเคปทาวน์                       

 



 

 

วนัที่ 4  เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ไวน์เทสติง้ – โจฮันเนสเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั\ 

น าท่านสู่ WEST COAST FARM ฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพื่อท่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัวงจร
ชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด รับชม
และรับฟังเร่ืองราวของการเล้ียงนกกระจอกเทศ 
อนัเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีท ารายได้ดี ตลอดจน
วงจรชีวิตของสัตวปี์กท่ีมีขนาดใหญ่และว่ิงเร็ว
ท่ีสุดในโลก น าท่านเที่ยวชมความงดงามที่ซ่อน
เร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า

300 ปี ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่ง
หน่ึง ตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต ้เป็นเมือง
หลวงดา้นนิติบญัญติัของแอฟริกาใต ้มีอดีตเก่าแก่และทนัสมยัท่ีสุดแถมดว้ยรางวลัเมืองท่ีไดช่ื้อว่าใจกวา้ง
ท่ีสุดของ แอฟริกาใตอี้กดว้ย เพราะท่ีเมืองน้ีคนต่างสีผิวสามารถเดินเคียงบ่าเคียงกนัไดทุ้กสถานท่ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ให้ท่านได้ทดลองชิมเน้ือและไข่ ของ
นกกระจอกเทศ 

บ่าย น าท่านแวะชมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กันที่ กรูทคอนสแตนเทีย ไวน์เอสเตทท่ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบดตัช ์ซ่ึงยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนสมยัเก่าไวไ้ดใ้นสภาพท่ีดีเยี่ยมและสวยงาม มีไร่องุ่นมากมายและ
เป็นไร่องุ่นท่ีดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการใหชิ้มไวน์กนัดว้ย 

......... น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบิน 

......... ออกเดินทางโดยสายการบิน.................. โดยเทีย่วบินที ่............ 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ที่พกั :   PEERMONT HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง                                             พกัโจฮันเนสเบิร์ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่ 5 โจฮันเนสเบิร์ก – หมู่บ้านเรเซด ี– FNB SOCCER CITY STADIUM (ด้านนอก) – ช้อปป้ิง 
ภตัตาคารคาร์นิวอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเรเซดี (LESEDI 
CULTURAL VILLAGE) หมู่บ้าน
วัฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง น้ี น า เ ส น อ วิ ถี ชี วิ ต
หลากหลายรูปแบบและประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆของ
ชาวแอฟริกาใตไ้ดอ้ย่างละเอียด ทั้งรูปแบบ
บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั ศิลปะการแสดงต่างๆ 
รอให้ทุกท่านสัมผสั น าท่านชมการแสดง
พื้นเมือง ของชาวเรเซดี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
บ่าย น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ “โจฮันเนสเบิร์ก” (JOHANESBURG) (JOHANNESBURG)หรือท่ีชาวแอฟริกาใตเ้รียก

กนัสั้นๆวา่ “โจเบิร์ก” ซ่ึงเป็นเมืองธุรกิจมาตั้งแต่เม่ือร้อยกวา่ปีก่อน และไดรั้บฉายาวา่ THE GOLD CITY ในช่วง
ศตวรรษท่ี  20 มีการแบ่งแยกสีผิว ท าให้เ กิด
ชุมชนต่างผวิข้ึนคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมือง
คนขาว คือ SANDTON และเมืองคนด าคือ 
SOWETO เป็นเมืองลูกรายล้อมโจเบิร์ก ใน
ปัจจุบันโจเบิร์กนั้ น คลาคล ่ าไปด้วยผู ้คนและ
อาคารสูงทนัสมยั ตวัเมืองโจฮนัเนสเบิร์กทุกวนัน้ี
มีลกัษณะไม่ต่างกบัเมืองใหญ่ทัว่โลก จากนั้นน า
ท่านชมสนาม FNB SOCCER CITY STADIUM 
ท่ีใชใ้นนดั เปิดสนาม และนดัชิงชนะเลิศ การแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2010 ท่ี แอฟริกาใต ้เป็นเจา้ภาพ จากนั้นน าเขา้
สู่เขต SANDTON อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ในแหล่ง ชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ี แมนเดลลา สแควร์ (MANDELA 
SQUARE) 

ค า่ บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองสไตล์แอฟริกัน (THE CARNIVORE)  
คาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มีเน้ือสัตว์นานาชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศ
แบบนีโอแอฟริกนัอนัโรแมนตกิ 

ที่พกั :   PEERMONT HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง                                          พกัที่โจฮันเนสเบิร์ก 
 

 

 



 

 

วนัที่ 6 โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – ชมเมือง – THE CRADLE OF HUMANKIND 
 LONG MARCH TO FREEDOM – WELWITSCHIA MARKET 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพริทอเรีย” เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (PRETORIA) เมืองหลวงดา้นการบริหารของ
แอฟริกาใตเ้มืองน้ี ดัง่ตามช่ือของแอนดีส์ พรีทอรีอสั (ANDRIES PRETORIUS)  วีรบุรุษของการต่อสู้รบ
ระหวา่งพวกบวัร์ (BOER) กบัชนพื้นเมืองผิวด า พริทอเรีย จึงเป็นเมืองหลวงของชาวบวัร์ท่ีพยายามต่อสู่กบั
พวกองักฤษเพื่อให้ได้อิสรภาพนอกจากน้ียงั
เป็นท่ีตั้ งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร 
ท าเนียบประธานาธิบดีและท่ีท าการรัฐบาล 
วุฒิสภาจะจดัประชุมข้ึนท่ีเมืองพริทอเรีย ส่ิง
หน่ึงท่ีโดดเด่นและอาจถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองคือ ตน้แจ๊กการันดา (JACARANDA) 
ท่ีมีดอกสีม่วงสดบานสะพร่ังดั่งเช่น ซากุระ
ของชาวญ่ีปุ่น เมืองน้ีไดส้มญานามว่า “CITY 

OF JACARANDA” ซ่ึงจะออกดอกบานสะพร่ังให้ไดเ้ห็นกนัในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี น าคณะนั่งรถ
เท่ียวผ่านชมสถานท่ีส าคัญของเมือง จัตุรัส
กลางเมือง (CHURCH SQUARE) เป็นท่ีตั้ง
ของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (STATUE OF 
PAUL KRUGER) อดีตประธานาธิบดีของรัฐ
อิสระชาวบวัร์ จตุัรัสแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีชาว
บวัร์มาชุมนุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นการ
ปกครอง และรับรู้ข่าวสารบา้นเมืองกนั ใกล้
กนัเป็น CITY HALL ศาลาเทศบาลเมือง
ดา้นหนา้อาคารมีอนุสาวรียแ์อน ดีรส์ พรีท   อรัสและลูกชายผูก่้อตั้งเมือง UNION BUILDING ท าเนียบ
ประธานาธิบดี และท่ีท าการของรัฐบาลท่ีใหญ่โตมโหฬารราวกบัพระราชวงัจนติดอนัดบัว่าเป็นท าเนียบ
ประธานาธบดีท่ีสวยท่ีสุดในโลก น าท่านชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วู ร์ เทรคเกอร์  (VOORTREKKER 

MONUMENT & MUSEUM) ศูนยร์วมจิตใจของชนผิวขาวเช้ือสายดั้งเดิมของชาวบวัร์ อนุสาวรียแ์ห่งน้ี
สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีป เข้าสู่ใจกลางประเทศ
แอฟริกาใตแ้ละร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสูร้บกบัชาวพื้นเมือง 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 



 

 

บ่าย น าท่านออกเดินทาง THE CRADLE OF HUMANKIND ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของโยฮนัเนสเบิร์ก, 
แอฟริกาใต ้ในเมืองกวัเต็ง  ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1999  ปัจจุบนัมีพื้นท่ี 289 ตาราง
กิโลเมตร  และมีความซบัซ้อนของถ ้าหินปูน ช่ือท่ีลงทะเบียนในมรดกโลกคือ FOSSILL HOMINID SITES OF 
SOUTH AFRICA เป็นท่ีตั้งของการคน้พบซากมนุษยดึ์กด าบรรพ ์AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS เม่ือ 
2.3 ลา้นปี ช่ือเล่นของเธอคือ  PLES พบในปี 1947 โดย ROBERT BROOM และ JOHN T.ROBINSON การ
คน้พบน้ีช่วยยืนยนัการคน้พบกะโหลกศีรษะ ของมนุษยดึ์กด าบรรพ์ ท่ีรู้จกักนัในนาม TAUNG CHILD โดย 
RAYMOND DART ซ่ึงถูกคน้พบ แต่ยงัมีโครงกระดูกของมนุษยดึ์กด าบรรพท่ี์เก่าแก่ท่ีสุด เธออยู่ในพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติในประเทศ เอธิโอเปีย เธอช่ือวา่ ลูซ่ี LUCY ซ่ึงโครงกระดูกของลูซ่ี มีอายุราว 3.5 ลา้นปีซ้ึงถือกนัวา่เป็น 
“ผูห้ญิง” ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในโลก THE OLDEST WOMAN IN THE WORLD จากน้ัน น าท่านชม LONG 
MARCH TO FFREEDOM  รูปป้ันส าริดของบุคคลส าคญั ท่ีน าไปสู่อิสรภาพในประวติัศาสตร์โลกและแอฟริกา 
รูปป้ันของบุคคลส าคญั เร่ิมตน้ในปี ค.ศ. 1700 ตัง่แต่หัวหน้าเผ่า กษตัริย ์หัวหน้ากบฏ มิชชนันารีและคนทรยศ
พร้อมคนรุ่นต่อไปของนกัสู้เพื่ออิสรภาพ ไปจนถึงรูปป้ันส าริดของ เนลสัน แมนเดลา NELSON MANDELA 
รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ นักสู้ผู้ต่อต้านการเหยียดผิวและเป็นประธานาธิบดีคนแรกท่ีไดรั้บเลือกตั้งตามกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยอย่างถูกตอ้งของแอฟริกาใต ้เขาไดรั้บรางวลัต่าง ๆ มากกวา่ 250 รางวลัตลอดช่วงเวลา 4 ทศวรรษ 
รางว ัลท่ีส าคัญท่ีสุดคือ รางว ัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วย จากน้ัน  น าท่านออกเดินทางสู่ ตลาด 

WELWITSCHIA MARKET เป็นตลาดสินคา้พื้นเมืองขายงานศิลปะงานฝีมือ ท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้และสินคา้
พื้นเมืองมากมาย 

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :   THE MASLOW TIME SQUARE HOTEL          หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 7 พริทอเรีย – อุทยานสวนสิงโต – ซัน ซิตี ้ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานสวนสิงโต” (THE 
UKUTULA LION CONSERVANCY) ท่านจะพบกบั 
สิงโตและสัตวน์านาชนิดภายในอุทยาน เพลิดเพลินไปกบ
การชมชีวติของสัตวเ์หล่านั้นใหอิ้สระท่านในการเก็บภาพ
ความประทบัใจภายในอุทยานแห่งน้ี 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 



 

 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “ซันซิตี้” (SUN CITY) หรือ THE LOST CITY เมืองลบัแลแห่งหุบเขาแสงตะวนั เป็นเมือง
ท่ีถูก เนรมิตข้ึนจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีท่ีช่ือวา่ ซอล เคิร์ซเนอร์  ท่ีลงทุนดว้ยเงินจ านวนมหาศาลถึง 28,000 
ลา้นบาท ใชเ้วลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายาม
อีกลน้เหลือในการเนรมิต ผืนดินอนัวา่งเปล่าและแห้ง 
แลง้ในแควน้ BOPHUTSWANA กลางแอฟริกาใตใ้ห้
กลายเป็นเมืองแห่งความส าราญบนัเทิงทุกรูปแบบ โดย
การ เร่ิมสร้างโรงแรมไปเร่ือยๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซนั
ซิต้ี, โรงแรมเดอะคาบานาส,โรงแรมเดอะคาสเคด และ 
เดอะพาเลซ (THE PALACE OR THE PALACE OF 
THE LOST CITY) ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียน
ผสมแอฟริกนั และตกแต่งภายในสไตล์แอฟริกนั ให้สมกบัเป็นอาณาจกัรอลงัการดาวลา้นดวงแห่งน้ี อิสระให้
ท่านเพลิดเพลินกับส่ิงอ านวยความสะดวก มี
สระว่ายน ้ าขนาดใหญ่และทะเลน ้ าจืดเทียม
ขนาดใหญ่ยกัษท่ี์ มีลกัษณะเหมือนทะเลจริงๆ 
แวดลอ้มด้วยขุนเขาและตน้ไม้ท่ีจัดเป็นอย่าง
ระเบียบสวยงาม นอกเหนือจากน้ียงัมีสนาม
กอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ท่ีใช้เป็นสถานท่ี
แข่งกอล์ฟนัดส าคัญๆ มาหลายต่อหลายคร้ัง
แลว้ ออกแบบโดยนกักอลฟ์ช่ือดงัของโลก GARY PLAYER คือ GARY PLAYER GOLF COURSE และ 
SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร์ ร้านคา้ ดิสโกเธค คาสิโนท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ท าให้เมืองน้ี
ไม่เคยหลบัใหล สวนสัตว ์สวนพฤกษศาสตร์ท่ีรวบรวมพนัธุ์ไมจ้ากทัว่โลกเอาไวพ้ร้อมน ้ าตก และธารน ้ า
ไหลรินเอ่ือยๆ ท่ีสร้างความสดช่ืนสบายอย่างบอกไม่ถูก บางสถานท่ีและกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้
ส าหรับแขกท่ีมาพกั THE PALACE เท่านั้น 

 ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :   THE PALACE OF THE LOST CITY                                                 หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่ 8 ส่องสัตว์ซาฟารี – ซัน ซิตี ้– โจฮันเนสเบิร์ก – เดนิทางกลบั  
05.00 น. ก่อนฟ้าสาง น าคณะออกเดินทาง ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ ที่ป่าพีลันเนสเบิร์ก ที่มีเน้ือที่กว่า 500 ตารางกิโลเมตร น า

ท่านสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีนายพรานซ่ึง
เป็นทั้ งคนขับและผู้บรรยายน าเที่ยวชมสัตว์ต่างๆ 
ออกเดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลัน 

เนสเบิร์ก และป่าซาฟารีของเอกชน เปิดให้ท่านได้
ท่องป่าซาฟารี ชมสตัวท่ี์ยิง่ใหญ่ทั้ง 5 ของแอฟริกา
คือ สิงโต แรด ควาย ป่า ชา้ง และเสือดาว ไปจนถึง
เพื่อนๆ ท่ีน่ารักอย่างยีราฟ มา้ลาย ฮิปโปโปเตมสั 
และนกนานาชนิด น าท่านเข้าพกัในซาฟารีลอดจ์ ท่ีมีส่ิงอ  านวยความสะดวกสบายครบครันท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีไม่เหมือนใคร ท่องป่าซาฟารีดูสัตวท่ี์วนอุทยานสัตวป่์า ขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก (PILANESBERG 

GAME RESERVE) รถท่ีจะพาไปชมสตัวเ์ป็นรถแบบเปิดโลก ดา้นขา้งเปิดโล่งรับลม จุคนได ้20 คน รถแต่
ละคนัมีนายพรานหรือ RANGER ซ่ึงเป็นทั้งคนขบัรถและไกดค์อยแนะน าวิธีการชมสัตวใ์ห้ทราบ ป่าพิลา 
เนสเบิร์กแห่งน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเม่ือหลายร้อยปีก่อนท าให ้
ผืนดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ มีความ
เขียวชอุ่มเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์านา
ชนิดและแน่นอนหมายรวมถึง  ผู ้
ยิง่ใหญ่ทั้ง 5 (BIG FIVE) คือ ควายป่า 
ชา้ง สิงโต แรด และเสือดาว ซ่ึงถา้ได้
เห็นครบก็ถือไดว้่าเป็นการชมสัตว์ท่ี
สมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 
เพราะสตัวท่ี์น่ีอยูก่นัอยา่งอิสระ ในป่า
ซ่ึงเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่ง
หญา้สะวนันา จนถึงก่ึงทะเลทราย แอฟริกาใตมี้สัตวป่์ากว่า 220 ชนิด ซ่ึงสัตวป่์ามีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสรเสรีตาม
ธรรมชาติ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์แทมโบ (204 กม.) 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่SQ 479 
 
 
 
 



 

 

วนัที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
07.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่SQ 970 
08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เ พ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
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  ห้องละ 2 ท่าน 
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พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

10-18 ก.ย. // 25 ก.ย-03 ต.ค. // 
08-16 ต.ค. // 22-30 ต.ค. // 

12-20 พ.ย. // 03-11 ธ.ค. 2562  
79,900 79,900 79,900 29,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เคปทาวน์ //โจฮนัเนสเบิร์ก -กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง   
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์     

              หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท** ตามเง่ือนไขกรมธรรม*์* หากท่านอายเุกิน 75 ปี ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม  
              ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถและมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 6 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อวนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย
ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

 


