
 

 

รหัสทัวร WCT1902788 
ทัวรแอฟริกาใต SOUTH AFRICA 9 วัน 6 คืน (SQ) 
เคปทาวน - เทเบ้ิล เมาทเทน - ลองเรือชมแมวน้ํา - เคปพอยท - แหลมกูดโฮป – นกเพนกวิน 
ฟารมนกกระจอกเทศ - ไวนเทสต้ิง - หมูบานเรเซดี – โจฮันเนสเบิรก 
FNB SOCCER CITY STADIUM - พริทอเรีย - ชมเมือง - ซัน ซิต้ี 
สองสัตวซาฟารี - ซัน ซิต้ี - อุทยานสวนสิงโต - โจฮันเนสเบิรก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร 
18.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขา

ออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประตู 5 
เคานเตอรสายการบินสิงคโปร แอรไลน (เคานเตอร K) เจาหนาที่คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง 

21.10 น. ออกเดินทางสู สิงคโปร  โดยสายการบินสิงคโปร  แอรไลน เที่ยวบินที ่SQ 
981 

 
วันที ่2 สิงคโปร – เคปทาวน – เทเบ้ิล เมาทเทน  
00.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร (แวะพักเปล่ียนเครือ่ง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) 
01.25 น. ออกเดินทางสู เมืองเคปทาวน  โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินท่ี SQ 478  
09.25 น. เดินทางถึง เมืองเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต หลังผานการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรแลว (นักทองเท่ียวชาวไทยไดรับการยกเวนการขอวีซา สามารถ
พํานักในแอฟริกาใตได 30 วัน) นําทานชมเมอืงเคปทาวน (CAPE TOWN) ซึ่ง
ต้ังอยูในแหลมทางใตสุดของประเทศ 
เปนเมืองทองเท่ียวตางอากาศ และยังมี
แหลมตางๆ ที่เปนท่ีรูจักกันดีคือ
แหลมกูดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่ง
ต้ังอยูปลายใตสุดของทวีปแอฟริกา เปน
จุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและ
มหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกันจึงทําให
มีอากาศแปรปรวน และบริเณเมืองริม
ฝم�งทะเลของเคปทาวนน้ี เปนเสนทางที่
นาเที่ยวที่สุดและมีวิวทิวทัศนท่ีงดงามนา
ต่ืนตาต่ืนใจเปนอยางยิ่ง  นําทานขึ้นสู เทเบ้ิล เมาทเทน ภูเขาสูงยอดตัดตรง
เหมือนกับโตะ โดยกระเชาไฟฟ�าหมุนรอบตัวเอง (CABLE CAR) ซึง่ในชวงที่ลม
แรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของผูมาเยือน ข้ึนมาดานบน มี
เสนทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดชมวิวรอบดานได
อยางชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมอืงเคปทาวนทีเดียว บนภูเขาโตะน้ีมีสัตวตัวเล็ก
ประเภทหน่ึงหนาตานาเอ็นดู ช่ือวาตัวเดสซ่ี หรือกระตายบิน (DASSIE OR 
ROCK RABBIT) มีลกัษณะกึ่งผสมระหวางกระรอกกับกระตายเปนมิตรกับผูคนท่ี



 

 

ผานมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายลอมหลายตอหลายลูก แตทีโ่ดด
เดนคือ ไลออนเฮด (LION HEAD) ภูเขาที่มองดูแลวใครๆ กต็องพูดวาคลายกับหัว
สิงโต ในเวลาที่พระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟ�าภูเขาลุกน้ีมีสีแดงสวยงามยิ่งนัก 

 หมายเหตุ กระเชา CABLE CAR จะปดทําการในชวงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุด
วิ่ง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกคา โดยทางบริษัทฯ จัดโปรแกรมทัวร น่ังรถมาชม
ปราสาทแหง แหลมกูดโฮป แทน 

ค่ํา บริการอาคารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก :   THE COMMODORE HOTEL หรือระดับใกลเคียง                                    

พักเคปทาวน 
 

วันที ่3 ทาเรือฮูทเบย – ลองเรือชมแมวน้ํา – เคปพอยท – แหลมกูดโฮป – นกเพนกวิน 
เชา บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานลงเรือที ่ทาเรือฮูทเบย (HOUT BAY) เพื่อไปชมแมวน้ําที่เกาะดุยเกอร 
(DUIKER ISLAND) เหลาแมวน้ําตัว
อวนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็ม
เกาะตามธรรมชาติ แลวแวะเยี่ยมเหลา
บรรดานกเพนกวินแอฟริกันที ่“เมืองไซ
มอน” (SIMON’S TOWN) ณ เมืองแหง
น้ีบานเรือนจะต้ังลดหลัน่กันอยูตามเนิน
เขา หันหนาออกทะเล ซึ่งเจาของสวนมาก
เปนคนมีฐานะทั้งน้ัน เมื่อมาถึงบริเวณ
ชายหาดโบลเดอร เจาบานตัวนอยเพนกวินแอฟ 
ริกัน ตัวผูมีสีสันมากกวาตัวเมีย โดยเฉพาะบรเิวณขอบตาจะมสีีชมพ ูคลายแตมสี
อายแชโดวไวอยางน้ัน สวนตัวเมียจะไมมี ลําตัวมีสีดําขาวตัดกัน แตตัวเมียมีสี
น้ําตาลและมีขนาดใหญกวา นกเพนกวินที่น่ีใชชีวติอยางอิสรสบายอารมณตาม
ธรรมชาติ แลวเดินทางสูแหลมแหง
ความหวังหรือแหลมกูดโฮป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมืองพรอมชิม กุงมังกรรสเลิศ 
LOBSTER ทานละ 1 ตัว  

บาย นําทานเที่ยวชมแหลมแหงความหวัง หรือ 
แหลมกูดโฮป (CAPE OF GOOD 
HOPE ) อยูในเขตสงวน CAPE OF 



 

 

GOOD HOPE NATURE RESERVE ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ จะ
เห็นรอยตะเข็บท่ีมหาสมุทรอินเดียและมหาสมทุรแอตแลนติกมาบรรจบกันไดชดัเจน 
บนผิวน้ําซ่ึงเปนเหตุใหบริเวณน้ี ทองทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ท้ังน้ี
เพราะกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นมาประทะกัน ทําใหยากตอการเดินทางโดย
ทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปจจุบัน ทัศนะวสัิยไมดีนักทําใหเรือชนหินโสโครกหรือ
ชนกันเองเสมอๆ จนกอใหเกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติลี้ลับและเรื่องเลาขาน
เกี่ยวกับฟลายอ้ิงดัตชแมน FLYING DUTCHMAN ซึ่งเปนชื่อเรือที่นักเดินทางเรือ
ชาวดัตช ท่ีพยายามจะเดินทางออมผานแหลมกูดโฮป ใหไดแตก็ทําไมสําเร็จ ทําให
เรือสูญหายไปในทะเลทามกลางหมอกหนาทึบจนถึงทุกวันน้ี และจุดชมวิวท่ีสวย
ท่ีสุดคือ CAPE POINT เคปพอยท จนไดเวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางกลับ
สูเมืองเคปทาวน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษ กุงมงักรและหอยเป�าฮื้อ เมนูทีเด็ด 
พัก :       THE COMMODORE HOTEL หรือระดับใกลเคียง                                      

พักเคปทาวน                       
 

วันที ่4  เคปทาวน – ฟารมนกกระจอกเทศ – ไวนเทสต้ิง – โจฮันเนสเบิรก 
เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก\ 

นําทานสู WEST COAST FARM ฟารมเลีย้งนกกระจอกเทศขนาดใหญ เพ่ือที่
ทานจะไดสัมผัสกับวงจรชีวติของ
นกกระจอกเทศอยางใกลชิด รบัชมและ
รับฟงเร่ืองราวของการเลี้ยง
นกกระจอกเทศ อันเปนสัตวเศรษฐกิจที่
ทํารายไดดี ตลอดจนวงจรชีวติของสัตว
ปกที่มีขนาดใหญและว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก 
นําทานเที่ยวชมความงดงามท่ีซอนเรน
ของเมืองเคปทาวน เมอืงเกาแกท่ีมีอายุ
มากกวา300 ป ไดชือ่วาเปนเมืองท่ี
สวยที่สุดในโลกแหงหน่ึง ต้ังอยูปลายสุดของแอฟริกาใต เปนเมืองหลวงดานนิติ
บัญญติัของแอฟริกาใต มีอดีตเกาแกและทันสมัยที่สุดแถมดวยรางวลัเมอืงที่ไดช่ือ
วาใจกวางที่สุดของ แอฟริกาใตอีกดวย เพราะท่ีเมืองน้ีคนตางสีผิวสามารถเดินเคยีง
บาเคียงกันไดทุกสถานท่ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง ใหทานไดทดลองชิมเน้ือและ
ไข ของนกกระจอกเทศ 



 

 

บาย นําทานแวะชมไรองุนและแหลงผลิตไวนกันท่ี กรูทคอนสแตนเทีย ไวนเอสเตทที่สราง
ดวยสถาปตยกรรมแบบดัตช ซ่ึงยังคงรักษาอาคารบานเรือนสมัยเกาไวไดในสภาพที่
ดีเยี่ยมและสวยงาม มีไรองุนมากมายและเปนไรองุนที่ดี มีโรงงานผลิตไวนแดง และ
มีบรกิารใหชิมไวนกันดวย 

......... นําทานออกเดินทางมุงหนาสู สนามบิน 

......... ออกเดินทางโดยสายการบิน.................. โดยเท่ียวบินที่ ............ 
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก :   PEERMONT HOTEL  หรือระดับใกลเคียง                                           

พักโจฮันเนสเบิรก 
 

วันที ่5 โจฮันเนสเบิรก – หมูบานเรเซดี – FNB SOCCER CITY STADIUM (ดานนอก) 
ชอปปم�ง - ภัตตาคารคารนิวอร 

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทานเดินทางสู หมูบานเรเซดี 
(LESEDI CULTURAL 
VILLAGE) หมูบานวัฒนธรรมแหง
น้ีนําเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบ
และประวัติศาสตรความเปนมาของ
ชนเผาพ้ืนเมืองตางๆของชาว
แอฟริกาใตไดอยางละเอียด ทั้ง
รูปแบบบานเรือนท่ีอยูอาศัย 
ศิลปะการแสดงตางๆ รอใหทุกทาน
สัมผัส นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง ของชาวเรเซดี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
บาย นําทานออกเดินทางกลับสู “โจฮันเน

สเบิรก” (JOHANESBURG) 
(JOHANNESBURG)หรือที่ชาว
แอฟริกาใตเรียกกันสั้นๆวา “โจเบิรก” 
ซึ่งเปนเมืองธุรกิจมาต้ังแตเมื่อรอยกวา
ปกอน และไดรับฉายาวา THE 
GOLD CITY ในชวงศตวรรษท่ี 20 มี
การแบงแยกสีผิว ทําใหเกิดชุมชนตาง
ผิวข้ึนคนละมุมเมือง โดยแยกเปนเมือง



 

 

คนขาว คือ SANDTON และเมืองคนดําคือ SOWETO เปนเมืองลูกรายลอม
โจเบิรก ในปจจบัุนโจเบิรกน้ัน คลาคลํ่าไปดวยผูคนและอาคารสูงทันสมัย ตัวเมืองโจ
ฮันเนสเบิรกทุกวันน้ีมีลักษณะไมตางกบัเมืองใหญทั่วโลก จากน้ันนําทานชมสนาม 
FNB SOCCER CITY STADIUM ที่ใชในนัด เปดสนาม และนัดชิงชนะเลิศ การ
แขงขันฟุตบอลโลกป 2010 ที ่แอฟริกาใต เปนเจาภาพ จากน้ันนําเขาสูเขต 
SANDTON อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาในแหลง ชอปปم�งท่ีทันสมัยที ่แมนเดลลา 
สแควร (MANDELA SQUARE) 

ค่ํา บริการอาคารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมืองสไตลแอฟริกัน (THE 
CARNIVORE)  
คารนิวอร BBQ หอมกรุน ที่มีเน้ือสัตวนานาชนิดใหทานไดทดลองชิมทามกลาง
บรรยากาศแบบนีโอแอฟริกันอันโรแมนติก 

ที่พัก :   PEERMONT HOTEL  หรือระดับใกลเคียง                                          
พักทีโ่จฮันเนสเบิรก 

 
วันที ่6 โจฮันเนสเบิรก – พริทอเรีย – ชมเมือง – THE CRADLE OF HUMANKIND 
 LONG MARCH TO FREEDOM – WELWITSCHIA MARKET 
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  

นําทานออกเดินทางสู “เมืองพริทอ
เรีย” เมืองแหงดอกไมสีมวง 
(PRETORIA) เมืองหลวงดานการ
บริหารของแอฟริกาใตเมืองน้ี ด่ังตาม
ช่ือของแอนดีส พรีทอรีอัส 
(ANDRIES PRETORIUS)  วีรบุรุษ
ของการตอสูรบระหวางพวกบัวร 
(BOER) กบัชนพื้นเมอืงผวิดํา พริทอ
เรีย จึงเปนเมืองหลวงของชาวบัวรที่
พยายามตอสูกับพวกอังกฤษเพ่ือใหได
อิสรภาพนอกจากน้ียังเปนที่ต้ังของ
สถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทําเนียบ
ประธานาธิบดีและที่ทําการรัฐบาล 
วุฒิสภาจะจัดประชุมข้ึนที่เมืองพริทอ
เรีย ส่ิงหน่ึงท่ีโดดเดนและอาจถือไดวา
เปนเอกลักษณของเมืองคือ ตนแจ



 

 

กการันดา (JACARANDA) ที่มีดอกสีมวงสดบานสะพรั่งด่ังเชน ซากุระของชาว
ญี่ปุ�น เมืองน้ีไดสมญานามวา “CITY OF JACARANDA” ซึ่งจะออกดอกบาน
สะพรั่งใหไดเห็นกันในชวงเดือนตุลาคมของทุกป นําคณะน่ังรถเที่ยวผานชมสถานที่
สําคัญของเมือง จัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) เปนท่ีต้ังของอนุสาวรีย
พอล ครูเกอร (STATUE OF PAUL KRUGER) อดีตประธานาธิบดีของรัฐอิสระ
ชาวบัวร จัตุรัสแหงน้ีเปนสถานที่ท่ีชาวบัวรมาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดาน
การปกครอง และรับรูขาวสารบานเมืองกัน ใกลกันเปน CITY HALL ศาลาเทศบาล
เมืองดานหนาอาคารมอีนุสาวรียแอน ดีรส พรีท  อรัสและลูกชายผูกอต้ังเมือง 
UNION BUILDING ทําเนียบประธานาธิบดี และที่ทําการของรัฐบาลที่ใหญโต
มโหฬารราวกับพระราชวังจนติดอันดบัวาเปนทําเนียบประธานาธบดีที่สวยท่ีสุดใน
โลก นําทานชมภายนอกพิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร (VOORTREKKER 
MONUMENT & MUSEUM) ศูนยรวมจิตใจของชนผิวขาวเช้ือสายด้ังเดิมของชาว
บัวร อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวรจากปลาย
แหลมของทวีป เขาสูใจกลางประเทศแอฟริกาใตและรวมฉลองครบรอบ 100 ป 
ของการสูรบกบัชาวพื้นเมือง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทาง THE CRADLE OF HUMANKIND ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียง

เหนือของโยฮันเนสเบิรก, แอฟริกาใต ในเมืองกัวเต็ง  ไดประกาศใหเปนมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโกในป 1999  ปจจุบันมีพ้ืนท่ี 289 ตารางกิโลเมตร  และมีความ
ซับซอนของถํ้าหินปูน ช่ือท่ีลงทะเบียนในมรดกโลกคือ FOSSILL HOMINID 
SITES OF SOUTH AFRICA เปนท่ีต้ังของการคนพบซากมนุษยดึกดําบรรพ 
AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS เมื่อ 2.3 ลานป ชื่อเลนของเธอคือ  
PLES พบในป 1947 โดย ROBERT BROOM และ JOHN T.ROBINSON 
การคนพบน้ีชวยยืนยันการคนพบกะโหลกศีรษะ ของมนุษยดึกดําบรรพ ที่รูจักกันใน
นาม TAUNG CHILD โดย RAYMOND DART ซึ่งถูกคนพบ แตยังมีโครงกระดูก
ของมนุษยดึกดําบรรพที่เกาแกท่ีสุด เธออยูในพิพิธภัณฑแหงชาติในประเทศ 
เอธิโอเปย เธอช่ือวา ลูซี่ LUCY ซึง่โครงกระดูกของลูซ่ี มีอายุราว 3.5 ลานปซึ้งถือ
กันวาเปน “ผูหญงิ” ทีม่ีอายุเกาแกที่สุดในโลก THE OLDEST WOMAN IN THE 
WORLD จากน้ัน นําทานชม LONG MARCH TO FFREEDOM  รูปปم�นสําริด
ของบุคคลสําคัญ ท่ีนําไปสูอิสรภาพในประวัติศาสตรโลกและแอฟริกา รูปปم�นของ
บุคคลสําคัญ เร่ิมตนในป ค.ศ. 1700 ต่ังแตหัวหนาเผา กษัตริย หัวหนากบฏ 
มิชชนันารีและคนทรยศพรอมคนรุนตอไปของนักสูเพ่ืออิสรภาพ ไปจนถึงรูปปم�น
สําริดของ เนลสัน แมนเดลา NELSON MANDELA รัฐบุรษุผูย่ิงใหญ นักสูผู



 

 

ตอตานการเหยียดผิวและเปนประธานาธิบดีคนแรกท่ีไดรับเลือกตั้งตามกระบวนการ
ทางประชาธิปไตยอยางถูกตองของแอฟริกาใต เขาไดรับรางวัลตาง ๆ มากกวา 
250 รางวัลตลอดชวงเวลา 4 ทศวรรษ รางวลัท่ีสําคัญที่สุดคือ รางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพอีกดวย จากน้ัน นําทานออกเดินทางสู ตลาด WELWITSCHIA 
MARKET เปนตลาดสนิคาพ้ืนเมืองขายงานศิลปะงานฝมือ ท่ีเต็มไปดวยรานคาและ
สินคาพ้ืนเมืองมากมาย 

ค่ํา บริการอาคารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :   THE MASLOW TIME SQUARE HOTEL หรือระดบัใกลเคียง 
 
วันที ่7 พริทอเรีย – อุทยานสวนสิงโต – ซัน ซต้ีิ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  

นําทานออกเดินทางสู “อุทยานสวนสิงโต” 
(THE UKUTULA LION 
CONSERVANCY) ทานจะพบกับ สิงโต
และสัตวนานาชนิดภายในอุทยาน 
เพลิดเพลินไปกบการชมชีวติของสัตว
เหลาน้ันใหอิสระทานในการเก็บภาพความ
ประทับใจภายในอุทยานแหงน้ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู “ซันซิต้ี” (SUN 

CITY) หรือ THE LOST CITY เมืองลับ
แลแหงหุบเขาแสงตะวัน เปนเมืองท่ีถูก 
เนรมิตข้ึนจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีท่ี
ช่ือวา ซอล เคิรซเนอร  ที่ลงทุนดวยเงิน
จํานวนมหาศาลถึง 28,000 ลานบาท ใช
เวลากอสรางนาน 18 ป และความ
พยายามอีกลนเหลือในการเนรมิต ผืนดิน
อันวางเปลาและแหง แลงในแควน 
BOPHUTSWANA กลางแอฟริกาใตให
กลายเปนเมืองแหงความสําราญบันเทิง
ทุกรูปแบบ โดยการ เร่ิมสรางโรงแรมไป
เร่ือยๆ ต้ังแต โรงแรมเดอะซันซิต้ี, 
โรงแรมเดอะคาบานาส,โรงแรมเดอะคาส



 

 

เคด และ เดอะพาเลซ (THE PALACE OR THE PALACE OF THE LOST 
CITY) ดวยสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแตงภายในสไตล
แอฟริกัน ใหสมกับเปนอาณาจักรอลังการดาวลานดวงแหงน้ี อิสระใหทาน
เพลิดเพลินกับส่ิงอํานวยความสะดวก มสีระวายน้ําขนาดใหญและทะเลน้ําจืดเทียม
ขนาดใหญยักษที ่มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดลอมดวยขุนเขาและตนไมที่
จัดเปนอยางระเบียบสวยงาม นอกเหนือจากน้ียังมีสนามกอลฟระดบัมาตรฐานโลก 
ที่ใชเปนสถานท่ีแขงกอลฟนัดสําคัญๆ มาหลายตอหลายครั้งแลว ออกแบบโดย
นักกอลฟช่ือดังของโลก GARY PLAYER คือ GARY PLAYER GOLF 
COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร รานคา ดิสโกเธค 
คาสิโนที่เปดตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหเมืองน้ีไมเคยหลับใหล สวนสัตว สวน
พฤกษศาสตรทีร่วบรวมพันธุไมจากท่ัวโลกเอาไวพรอมน้ําตก และธารน้ําไหลริน
เอ่ือยๆ ท่ีสรางความสดชื่นสบายอยางบอกไมถูก บางสถานที่และกจิกรรมบาง
ประเภทถูกสงวนไวสําหรับแขกที่มาพัก THE PALACE เทาน้ัน 

 ค่ํา บริการอาคารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก :   THE PALACE OF THE LOST CITY หรือระดับใกลเคียง 

 
วันที ่8 สองสัตวซาฟาร ี– ซัน ซิต้ี – โจฮันเนสเบิรก – เดินทางกลับ  
05.00 น. กอนฟ�าสาง นําคณะออกเดินทาง ทองป�าซาฟารีรับอรุณ ท่ีป�าพีลันเนสเบิรก 

ท่ีมีเน้ือท่ีกวา 500 ตารางกิโลเมตร นํา
ทานสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม โดยมี
นายพรานซ่ึงเปนท้ังคนขับและผูบรรยาย
นําเที่ยวชมสัตวตางๆ ออกเดินทางสูเขต
วนอุทยานสัตวป�าขุนเขาพีลัน 
เนสเบิรก และป�าซาฟารีของเอกชน เปด
ใหทานไดทองป�าซาฟารี ชมสัตวท่ียิ่งใหญ
ท้ัง 5 ของแอฟริกาคือ สิงโต แรด ควาย 
ป�า ชาง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่นารักอยางยีราฟ มาลาย ฮปิโปโปเตมัส 
และนกนานาชนิด นําทานเขาพักในซาฟารีลอดจ ท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบาย
ครบครันทามกลางบรรยากาศที่ไมเหมือนใคร ทองป�าซาฟารีดูสัตวที่วนอุทยานสัตว
ป�า ขุนเขาพีลันเนสเบิรก (PILANESBERG GAME RESERVE) รถที่จะพาไปชม
สัตวเปนรถแบบเปดโลก ดานขางเปดโลงรับลม จุคนได 20 คน รถแตละคันมี
นายพรานหรือ RANGER ซึ่งเปนทั้งคนขับรถและไกดคอยแนะนําวิธีการชมสัตวให
ทราบ ป�าพิลา 



 

 

เนสเบิรกแหงน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิด
เม่ือหลายรอยปกอนทําให 
ผืนดินมีแรธาตุอุดมสมบูรณ มี
ความเขียวชอุมเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวนานาชนิดและแนนอน
หมายรวมถึง ผูย่ิงใหญทั้ง 5 
(BIG FIVE) คือ ควายป�า ชาง 
สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถา
ไดเห็นครบก็ถือไดวาเปนการชม
สัตวที่สมบูรณ แตคอนขาง
เปนไปไดยาก เพราะสัตวที่น่ีอยู
กันอยางอิสระ ในป�าซ่ึงเปนป�า
โปรง ป�าละเมาะ และทุงหญาสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใตมีสัตวป�ากวา 
220 ชนิด ซึ่งสัตวป�ามชีีวิตอยูอยางอิสรเสรีตามธรรมชาติ  

เชา บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
ไดเวลาอันสมควร นําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโออารแทมโบ 
(204 กม.) 

13.45 น. ออกเดินทางสู สิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เที่ยวบินท่ี SQ 479 
 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร (แวะพักเปล่ียนเครือ่ง) 
07.10 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยวบินท่ี SQ 970 
08.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

สภาพ ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการ
ตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 
 
 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง        ผู้ใหญ่พกั 

  ห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี 
    พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 

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 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เคปทาวน //โจฮันเนสเบิรก -กรุงเทพฯ (หรือสลับลง

กอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง   
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 
เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร     
              หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท** ตามเงื่อนไขกรมธรรม** 
หากทานอายุเกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพ่ิม 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ี

ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน
การสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรม  
              ที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 



 

 

 คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 6 ยูเอสดอลลาร / ตอวัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบรษิทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา
ไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก

ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการนัตคีามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เกบ็คาบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 


