
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17521  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 
 บินโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
 พกัโรงแรมสุดหรู 4 ดาว 4 คืน  / พเิศษสุด! พกัโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว THE PALACE OF THE LOST CITY 1 คืน 
 ต่ืนเต้นกบักจิกรรมท่องซาฟารี ส่องสัตว์ป่าหายากทีว่นอุทยานพลีนัเนสเบิร์ก  
 เดินภายในประเทศด้วยสายการบิน DOMESTIC สู่เมืองเคปทาวน์  1 ใน 5 เมืองทีส่วยของโลก 
 ขึน้กระเช้าไฟฟ้า 360 องศาสู่สุดชมววิด้านบน TABLE MOUNTAIN 
 สัมผสักบัวงจรชีวติของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด 
 ช้อปป้ิงย่าน A&V WATERFORNT และพกัผ่อนชมววิตากอากาศใจกลางเมืองเคปทาว์น 
 ล่องเรือไปชมแมวน า้ นกเพนกวนิ และชมทัศนียภาพแสนงดงามทีแ่หลมกู๊ดโฮป 
 พเิศษ!!! กุ้งมังกรและหอยเป๋าฮ้ือ เมนูขึน้ช่ือ รวมทั้งชิมเน้ือสัตว์ป่านานาชนิด  
 



 

 
 
 
 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ - ดูไบ - -  - 

2 
ดูไบ - โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - อนุสาวรีย์วูร์เทรค
เกอร์ - ท าเนียบประธานาธิบดี 

   
BAKUBUNG BUSH LODGE ระดบั 

4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

3 
ท่องซาฟารี MORNING GAME DRIVE - อาณาจักร

ซัน ซิตี ้
   THE PALACE HOTEL ระดบั 5 ดาว 

4 THE LION  PARK - เคปทาวน์ (บินภายใน)    
COMMODORE HOTEL ระดบั 4 

ดาวหรือเทยีบเท่า 

5 

TABLE  MOUNTAIN - เนินเขา SIGNAL HILL - 
หมู่บ้าน BO KAAP - ฟาร์มนกกระจอกเทศ  - 
ห้างสรรพสินค้าวคิตอเรีย แอนด์ อลัเฟรต วอเตอร์ฟ
ร้อนท์ 

   
COMMODORE HOTEL ระดบั 4 

ดาวหรือเทยีบเท่า 

6 

เกาะซีล - ถนนเรียบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท์ - 
แหลมกู๊ดโฮป - แพนกวนิหาดโบลเดอร์ - โรงกลัน่เหล้า
องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย 

   
COMMODORE HOTEL ระดบั 4 

ดาวหรือเทยีบเท่า 

7 เคปทาวน์ – ดูไบ    - 

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   - - 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาเดก็ INF 14,900 บาท ราคาไม่เอาตั๋ว 49,999 บาท 

เดือนกนัยายน 63 13-20 ก.ย. / 19-26 ก.ย. 63 89,999.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 14,900.- 



 

วนัแรก         กรุงเทพฯ - ดูไบ 

18.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ
ใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

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

21.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทีย่วบินที ่EK373   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง      ดูไบ - โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย - อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ - ท าเนียบประธานาธิบดี 

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ 
 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง )  
04.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ เมืองโจฮนัเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต ้
 โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทีย่วบินที ่EK761    
10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก 
 ประเทศแอฟริกาใต้  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6ช่ัวโมง) 

 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแลว้  
  น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวนั  
กลางวนั                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  
  
 
 
 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA) หรือเมืองแห่งดอกไมสี้ม่วง เป็นเมืองหลวงแห่งการ

ปกครองพร้อมกบัการเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศแอฟริกาใต ้เมืองน้ีมีตน้
ศรีตรัง หรือ JACARANDA TREES ซ่ึงเป็นจุดเด่นของเมืองปลูกอยูเ่ต็มถนนในเมืองมากกวา่ 50,000 ตน้ 
ดอกศรีตรังจะบานเต็มเมืองในช่วงเดือนตุลาคม และถนนจะถูกปกคลุมไปดว้ยสีม่วงของดอกไมท่ี้ก าลงั
บานน าท่านชม อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ (VOORTREKKER MONUMENT) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อ
ระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบวัร์จากปลายแหลมของทวีป เขา้สู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใตแ้ละ
ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกบัชาวพื้นเมือง หลงัจากนั้นน าเท่ียวชม ท าเนียบประธานาธิบดี 
(UNION BUILDING) และท่ีท าการของรัฐบาลท่ีใหญ่โตมโหฬารราวกบัพระราชวงั จนติดอนัดบัวา่เป็น
ท าเนียบประธานาธิบดีท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

 หลงัจากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางสู่ BAKUBUNG BUSH LODGE  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในลอด์จ (2) 

 ทีพ่กั   BAKUBUNG BUSH LODGE ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม         ท่องซาฟารี MORNING GAME DRIVE - อาณาจักรซัน ซิตี ้ 

05.30 น. น าท่านเปิดประสบการณ์ ท่องซาฟารี (MORNING GAME DRIVE) ท่ีวนอุทยานสัตวป่์าแห่งเขาพีลาเน 

  สเบิร์กบนพื้นท่ีกวา่ 500 ตารางกิโลเมตรท่ีอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีวา่กนัวา่สมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

  บริการดว้ยรถซาฟารี และมีนายพรานน าตลอดการน าชมสัตวป่์าหายาก รับรองไดว้า่ท่านไม่สามารถสัมผสั

  ไดจ้ากท่ีใดในโลกนบัวา่คือเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของการท่องเท่ียวแอฟริกาใตเ้รียกไดว้า่ ถา้มาแอฟริกา

  ไตแ้ลว้ไม่ไดส่้องสัตว ์ถือวา่มาไม่ถึง 

 

 

 

 



 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (3) 

  หลงัจากนั้นออกเดินทางสู่ อาณาจักรซัน ซิตี ้(SUN CITY) หรือ THE LOST CITY เมืองลบัแลแห่งหุบเขา

  แสงตะวนัเมืองท่ีถูกสร้างตามจินตนาการของ ชอลเคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนกัลงทุนผูม้ ัง่คัง่ ใชง้บประมาณ

  มหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้างอยา่งปราณีตและสร้างสรรคก์วา่ 18 ปี จากดินแดนอนัไร้ค่าใน

  อดีตแห่งแควน้ BOPHUTHATSWANA บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต ้เป็นอาณาจกัรอนักวา้งใหญ่และ

  พร้อมสรรพไปดว้ยสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศอนัสวยหรูและยิง่ใหญ่อลงัการรวมตวักนั  

 

 

 

 

 

  รวมทั้ง เดอะพาเลซ (THE PALACE) ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสม 

  แอฟริกนั ท่ีพกัสุดหรูเพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบริการระดบัมาตรฐานโลก 

   พาทุกท่านชมววิบนยอดของ KING’S TOWER ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของโรงแรม VALLEY OF WAVE  

  สวนน ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงมีไฮไลทอ์ยูท่ี่คล่ืนยกัษเ์ทียมอยูบ่ริเวณตรงกลางใหท้่านรู้สึกเหมือนวา่ยอยูใ่นทอ้ง 

  ทะเลจริงๆ และสะพาน BRIDGE OF TIME ท่ีมีการจ าลองแผน่ดินไหวทุก 1 ชัว่โมง  

กลางวนั           รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร OCEANS BASKET (4) 

 น าทุกท่าน CHECK IN ท่ี THE PALACE HOTEL  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร LILY ASIAN KITCHEN (5) 
  น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั   THE PALACE HOTEL ระดับ 5 ดาว 
 

วนัทีส่ี่             THE LION  PARK - เคปทาวน์ (บินภายใน) 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 
  น าท่านเดินทางสู่ THE LION PARK สวนสัตวส์ไตล์ซาฟารีท่ียกกองทพัสิงโตเจา้ป่ามาเป็นจุดขายจะแบ่ง

ออกเป็น 2 โซนไดแ้ก่ โซนซาฟารีท่ีตอ้งนัง่รถหุม้ตะแกรงเหล็กเพื่อเขา้ไปชมสัตวน์านาชนิด เช่น สิงโตขาว 

เสีอชีตา้ห์ หมาป่า และโซนสวนสัตวข์นาดยอ่มๆ เช่น มา้ลาย ยีราฟ ให้ท่านไดไ้ปสัมผสัและเก็บภาพความ

ประทบัใจกนัอยา่งใกลชิ้ด 



 

 
 
 
 
 
กลางวนั              รับประทานบาร์บีคิวเน้ือสัตว์ป่านานาชนิด  ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ (7) 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก สู่ เมืองเคปทาวน์  โดยสายการบิน MANGO AIRLINES  
  (น ้าหนกักระเป๋าโหลด 30 กิโลต่อท่าน / ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโล)  
  เดินทางเขา้สู่ เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองท่ีสวยติดอนัดบั 1ใน 5 ของโลก อีกแห่งท่ีท่านไม่ควร
  พลาดในการไปเยอืนคร้ังหน่ึงในชีวติ ทั้งในยคุใหม่ท่ีเมืองน้ีเคยไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพแข่งขนัฟุตบอล 
  โลก ในปี 2010 ท่ีผา่นมา และยงัมีเมืองเก่าแก่อีก 300 ปี อีกทั้งสภาพอากาศท่ีค่อนขา้งบริสุทธ์ิเกือบตลอด
  ทั้งปี ดว้ยเป็นเมืองท่ีลกัษณะคลา้ยอ่างมีลมพดัแรงจนพดัเอามลพิษต่างๆออกไปหมด  เน่ืองดว้ยลกัษณะภูมิ
  ประภูมิประเทศท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศมีแหลมกู๊ดโฮปท่ียื่นอกไประหว่าง มหาสมุทรอินเดีย 
  และมหาสมุทรแอตแลนติคปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบญัญติัของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย 
  และบลูมฟอนเทน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงดา้นการบริหารประเทศ และศูนยก์ลางทางฝ่ายตุลาการ 
ค ่า                          รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8)  
  น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั  COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
 
วนัที่ห้า            TABLE  MOUNTAIN - เนินเขา SIGNAL HILL - หมู่บ้าน BO KAAP - ฟาร์มนกกระจอกเทศ -  
                         ห้างสรรพสินค้าวคิตอเรีย แอนด์ อลัเฟรต วอเตอร์ฟร้อนท์ 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (9) 
  น าท่านข้ึนกระเชา้ 360 องศาสู่ TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ ท่ีตั้งอยู่
  ทางทิศใตข้องเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาท่ีมีความสูงระดบั 3563 ฟุต มีลกัษณะยอดเขาตดัขวางเรียบจนดู 
  เหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตวัของเปลือกโลกประกอบกบัการกดักร่อนโดยลมฝน บนยอดเขามีพรรณ
  พืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถ่ินเดียว ไม่มีมีท่ีไหนในโลก ขา้งบนภูเขานั้นมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 
  ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัผา่น ภูเขา, หุบเขา , สายน ้า  และล าธาร น าท่านข้ึนสู่จุดชมววิบนยอดเขาท่ีสามารถ
  มองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบทั้งหมด  
  (ทั้งน้ีการนัง่กระเชา้ตอ้งข้ึนกบัสภาพอากาศดว้ย หากมีการปิดท าการทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ในการ 
  เปล่ียนแปลงรายการโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 



 

  หลงัจากนั้นน าทุกท่านแวะถ่ายรูป ณ เนินเขา SIGNAL HILL เป็นเนินเขาแบนท่ีมีจุดเด่นตั้งอยูใ่นเคป 
  ทาวน์ติดกบั LION'S HEAD และ TABLE MOUNTAIN หรือ หมู่บ้าน KO BAAP เมืองเก่าตั้งอยูบ่นเนิน
  เขา SIGNAL HILL เหนือใจกลางเมืองและเป็นศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ของวฒันธรรมแหลมมาเลยใ์นเคป
  ทาวน ์
 
 
 
 
 
  น าท่านสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM) ฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ 
  ใหท้่านไดส้ัมผสักบัวงจรชีวติของนกกระจอกเทศอยา่งใกลชิ้ด รับชมและรับฟังเร่ืองราวของการเล้ียง 
  นกกระจอกเทศอนัเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีท ารายได ้ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตวปี์กท่ีมีขนาดใหญ่และวิ่งเร็ว
  ท่ีสุดในโลกให้ทุกท่านไดท้  ากิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มนกกระจอกเทศ เช่นการให้อาหาร,ทดลองเหยียบ
  ไข่นกกระจอกเทศ,ข่ีหลงันกกระจอกเทศ 
กลางวนั               รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารในฟาร์มนกกระจอกเทศ (10)  
 น าคณะเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรต วอเตอร์ฟร้อนท์  (V&A WATER FORNT) 

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและพกัผอ่นชมวิวตากอากาศใจกลาง
เมืองเคปทาว์น เก็บภาพสวยๆด่ืมด ่ ากับบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก มีร้านค้า ร้านอาหาร โรง
ภาพยนตร์ และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (11)  
  น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั  COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 



 

วนัที่หก         เกาะซีล - ถนนเรียบยอดเขาแชปแมน - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - แพนกวนิหาดโบลเดอร์ -  
                     โรงกลัน่เหล้าองุ่นกรูทคอนสแตนเทีย 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (12) 
น าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน ้ าจ  านวนมากท่ีพากนัมานอน
อาบแดดรับความอุ่นจากแสงอาทิตยอ์ยา่งมีความสุขตามธรรมชาติอยูบ่ริเวณ เกาะซีล (SEAL ISLAND) ซ่ึง
เป็นวถีิชีวติน่ารักๆ อิริยาบถอนัน่ามหศัจรรยข์องสัตวโ์ลกน่ารัก 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณถนน CHAPMAN’S PEAK ถนนท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสุดใน
โลกสายหน่ึงติดริมฝ่ังมหาสมุทร (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดินทาง)  
 
 
 
 
 
 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร TWO OCEANS (13) 
 น าท่านเดินทางสู่ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ข้ึนรถรางชมทศันียภาพอนังดงาม ณ บริเวณ 
 CAPE POINT จุดส าคญัแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดินเรือผา่นเส้นทางน้ี
 ไปไดน้ั้นช่างยากเยน็ ท าให้มีต านานเร่ืองเล่าของเหล่ากะลาสีนกัเดินเรือ ท่ีกล่าวขานกนัมาเป็นเวลานาน
 ตั้งแต่อดีตทั้งการหายสาบสูญไปอยา่งไร้ร่องรอย ดว้ยกระแสคล่ืนลมอนัโหดร้าย สภาพอนัแปรปรวนเสมอ 
 ท าใหมี้การกล่าวถึงการกา้วผา่นอาณาเขตน้ีไปไดด้ว้ยความหวงัยิง่นั้น ช่างยากเยน็ไม่นอ้ยเลยทีเดียว อนัเป็น
 ท่ีมาแห่งช่ือของแหลมแห่งน้ีท่ีตอ้งอาศยัความศรัทธาแห่งความหวงัยิ่งนั้น จากนั้นพาทุกท่านไดเ้ยี่ยมชม
 เหล่านกเพนกวนิสัญชาติแอฟริกนั ณ หาดโบลเดอร์ 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ข้ึนช่ือและเก่าแก่ท่ีสุดในแอฟริกาใต ้กรูทคอนสแตนเทีย 
 (GROOT CONSTANTIA) ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค .ศ .1692 โดยผูว้า่การเมืองชาวดตัซ์ จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคง
 ด าเนินการท าไวน์หรือ เหลา้องุ่นอนัข้ึนช่ืออยู ่และเปิดบริการให้คนทัว่ไปเขา้ชมภายในเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์



 

 ไวน์ซ่ึงจดัแสดงประวติัความเป็นมาของไวน์ยอ้นหลงัไปถึง 500  ปี ในช่วงคริสตวรรษท่ี  18-19จากความ
 มัน่คงในอุตสาหกรรมการผลิตและการจ าหน่ายไวน์ ก็ท  าให้มีการสร้างบา้นโรงบ่ม ในสถาปัตยกรรมอนั
 โดดเด่นและสวยงาม ท่ีเรียกวา่ เคปดตัซ์  )CAPE DUTCH) มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ท่ียงัอยูม่าถึงทุกวนัน้ี 
 ซ่ึงท่านสามารถชมบรรยากาศอนังดงามและเลือกซ้ือไวน์ท่ีข้ึนช่ือไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าพืน้เมือง ณ ภัตตาคาร WANGTHAI LAGOON BEACH (14)  
  น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั  COMMODORE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด              เคปทาวน์ – ดูไบ  

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม (15) 
  หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน์ เมืองเคปทาวน์ 
13.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทีย่วบินที ่EK773    
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
วนัทีแ่ปด             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

00.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง ) 
02.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทีย่วบินที ่EK384     
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

******************************* 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่13-20 / 19-26 กนัยายน 63  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 89,999.- 
เด็กอาย ุ04 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 85,999.- 
เด็กอาย ุ04 – 6  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริม 80,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 14,900.- 

(ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขบัรถ และหัวหน้าทัวร์ 2,000.- บาท) 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เส้นทางโจฮนัเนสเบิร์ก -เคปทาวน์ 
 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดไ้ม่เกิน 30 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบ

เท่านั้น และน าสัมภาระถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์



 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น 
ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง*ขอเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ* 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

 ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) ,หอ้งคู่ 

(TWIN/DOUBLE) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้

เขา้พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 30,000 บาทภายใน 1 วัน นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิก
การจองโดยอตัโนมติัช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45  วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วนัหกัค่ามดัจ า 40,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนัซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้ 
อย่างน้อย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณนีีท้างบริษัทฯยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของ
สายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ



 

รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไวโ้ดยทางบริษทัฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 


