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 ดอกศรีตรังบานสะพรั� งยาวไกลกว่า �� ก.ม. 

 ท่องซาฟารีตามล่าหา Big Five สัตว์ป่าหายาก 

 ตื�นตากับฝูงนกเพนกวิ �นแอฟริกันที�ชุมนุมกันอยู่

เตม็หาดทราย  

 

 นอน The Palace Hotel หรูหรา � ดาว 

ท่ามกลางอุทยานพลิาเนสเบิร์ก 

 ขึ �นกระเช้าชมววิบนภเูขาทรงหน้าตัด สิ�ง

มหศัจรรย์ทางธรรมชาติของโลก 

กําหนดเดนิทาง  14-21 ตุลาคม 2562 

 

 

xx.xx ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (ส่งให้ก่อนเดินทางประมาณ � วนั) พบกนัที�สวุรรณภูมิเคาน์เตอร์สาย

การบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที�ให้ความสะดวกเช็คอินตั�วเครื�องบิน 

21.10 น. เหินฟา้สู่สิงคโปร์โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที�ยวบินที� SQ981 

 

 

00.40 น. เดินทางถึงสิงคโปร์ จากนั �นเปลี�ยนเครื�อง 

01.30 น. ออกเดินทางสู่โจฮนัเนสเบอร์ก โดยเที�ยวบินที� SQ478  

06.10 น. เดินทางถึงโจฮนัเนสเบอร์ก ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากนั �นนําทา่นเดินทางสูเ่มืองพริทอเรีย (Pretoria) 

เมืองศนูย์กลางทางด้านการบริหารประเทศของแอฟริกาใต้ โดยเมืองนี �ได้

ตั �งชื�อตามวีรบุรุษนามวา่ แอนดีส์ พรีทอรีอลั(Andries Pretorius) ผู้ซึ�ง

เป็นผู้ นําชาวพื �นเมืองผวิขาวในแอฟริกาใต้ เป็นผู้มีสว่นในการบครั �ง

สาํคญัของแอฟริกาใต้และยงัเป็นนกัสํารวจด้วยการเดินเท้าที�ยิ�งใหญ่ 

เป็นผู้ นํากลุ่มผู้กล้าผวิขาวต่อสู้กบัชนเผา่ซูล ู(Zulu) ในสงครามแม่นํ �า

วันแรก  กรุงเทพฯ-สิงคโปร์         (-/-/-) 

วันที�สอง สิงคโปร์-โจฮันเนสเบร์ิก-ซันซติี �-อุทยานพลิาเนสเบร์ิก     (-/L/D)
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เลือด “Battle of Blood River” จนได้รับชยัชนะ  เมืองพริทอเรียนั �นเป็นที�เลื�องชื�ออย่างมากในการเข้าไปเพื�อ

เที�ยวชมดอกศรีตรัง(Jacarandd) ที�จะออกดอกบานสะพรั�งสีมว่งจดัจ้านทั�วไปทั �งเมือง โดยถนนบางแห่งจะ

มีต้นแจก็กาแรนด้า(ศรีตรัง)ขึ �นยาวไกลเป็นระยะทางถึง �� กิโลเมตรเลยทีเดียว ชว่งฤดกูาลที�เหมาะสมใน

การเหน็ดอกศรีตรังบานสะพรั�งทั �งเมืองประมาณปลายเดือนกนัยายนถึงต้นพฤศิจกายน รถนําทา่นเข้าสูต่วั

เมืองเข้าสูย่่าน Church Square ให้ทา่นได้ดื�มดํ�าความงามของดอกไม้สีม่วงระรานตาอยา่งเต็มที�  

จากนั �น ชมด้านหน้าศาลาว่าการเมือง อนัมีอนสุาวรีย์ของแอนดีส์ ผู้ก่อตั �งเมืองอยู่ในบริเวณเดียวกนั ชมสถานที�

ราชการสําคญัต่างๆ เชน่ ชมด้านนอกทาํเนียบประธานาธบิดีและที�ทาํการรัฐบาลวุฒิสภา ที�ก่อสร้าง

อย่างสวยงามอลงัการ นําท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ 

(Voortrekker Monument & Museum) อนสุรณ์สถานฉลองครบรอบ 

��� ปีสงครามกบัชนพื �นเมือง ซึ�งแสดงวิถีชีวิตชาวบวัร์(คนขาวใน

แอฟริกาใต้) สิ�งสําคัญของที�นี�คือตวัอาคาร “Hall of Heroes” ของ

พิพิธภณัฑ์ได้ชื�อว่าสร้างด้วยการแกะสลกัเรื�องราวทางประวติัศาสตร์

บนผนงัหินอ่อนที�ยาวที�สดุในโลกอีกด้วย  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงั Sun City ซึ�งอยู่ในอุทยานพิลาเนสเบิร์ก เป็นเมืองที�สร้างตามจินตนาการของ ชอล 

เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนกัลงทนุที�ใช้งบประมาณ

มหาศาลสร้างคอมเพลกซ์ขนาดใหญ่ที�มีครบครันทั �ง

ป่าไม้และโรงแรมหรูที�มีความสวยงามอลงัการ รวมทั �ง 

เดอะพาเลซที�พกัระดบัห้าดาวที�สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมโคโลเนียลผสมแอฟริกนั นําทา่นเช็คอินที�พกั The Palace of the lost city 

จากนั �น เข้าสูช่่วงเวลาที�ทกุทา่นรอคอย นั�นคือการเข้าสู ่Game Drive Pilanesberg เป็นการนั�งรถซาฟารีเปิดโลง่มี

หลงัคาสอ่งสตัว์หายาก เชน่ หมาป่า เสือชีต้า สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และสตัว์ป่านานาชนิด (ใช้เวลา

ประมาณ �.�� ช.ม.) 

เย็น กลบัเข้าสูท่ี�พกั จากนั �นรับประทานอาหารเยน็ภายใน Sun City Resort Complex  

 พกัผ่อน The Palace of the lost city 5* 

 

   
 

 

08.00 น. หลงัรับประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางสูห่มูบ้่านเลเซดี    

เที�ยง ทานอาหารกลางวนั 

วันที�สาม หมู่บ้านชนเผ่าเลเซดี-โจฮันเนสเบร์ิก      (B/L/D) 
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บา่ย นําทา่นเข้าชม หมู่บ้านชนเผ่าเลเซดี (Lesedi Cultural Village)  หมู่บ้านวฒันธรรมชนเผา่ที�แสดงประวติั

วฒันธรรมและวิถีชวีิตของชนเผา่ที�หลากหลาย ประกอบด้วยรูปแบบบ้านเรือนที�อยู่อาศยั งานแสดงศิลปะ

พื �นบ้าน การแสดงประเพณีต่างๆ เช่น การเดินทางเข้าบ้าน การขอพรสิ�งเหนือธรรมชาติ การสู้รบของแต่ละ

เผา่จนกระทั�งการแสดงวฒันธรรมการกินอาหาร ปิดท้ายด้วยชมโชว์พื �นเมืองชองขาวเลเซ 

 ให้อิสระทสา่นเดินชมหมู่บ้านพื �นเมือง การจดัแสดงสินค้าของที�ระลกึเผื�อจะได้ของฝากเลก็ๆน้อยๆกลบัไป

ฝากคนที�บ้านอีกด้วย 

15.00 เดินทางตอ่ไปยงัโจฮนัเนสเบอร์ก (เดินทางประมาณ �.�� ชม.) นําทา่นเข้าสูท่ี�พกั 

 Garden Court Sandton City 3*+ Hotel หรือเทียบเทา่ รับประทานอาหารคํ�า 

 

 

 

เช้า  รับอาหารเช้าอย่างง่ายแบบกลอ่ง จากนั �นเดินทางเข้าสูส่นามบิน 

09.25 น. เดินทางสูเ่มืองเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ British airways เที�ยวบินที� BA6413 

11.35 น. ถงึเคปทาวน์ รถรับท่านเดินทางไปในตวัเมือง เพื�อรับประทานอาหารกลางวนั 

เคปทาวน์ (Cape Town) เป็นเมืองที�ชื�อวา่สวยมากติดอนัดบั � ใน � ของโลก เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 

��� ปี  มีอากาศบริสทุธิ�เกือบตลอดทั �งปี ลกัษณะตวัเมืองคล้ายอ่างกระทะที�มีลมโกรกเย็นสบายพดัผา่น 

ชว่ยให้เมืองนี �ไร้มลพิษโดยธรรมชาติ มีแหลมกู๊ดโฮปที�ยื�นออกไปอยู่ระหวา่งมหาสมทุรอินเดียและ

มหาสมทุรแอต-แลนติค เคปทาวน์นบัวา่เป็นเมืองที�ครบเครื�อง มีทั �งธรรมชาติภูเขาและท้องทะเลที�สวยงาม

รวมถึงความเจริญของตวัเมืองรวมทั �งมีงานศิลปะเก๋ๆ เฉพาะตวัมากมาย    

บา่ย นําทา่นเดินทางไปยงั ภเูขาโต๊ะ Table Mountain ซึ�งเป็นภเูขารูปร่างประหลาด เป็น � ใน � สิ�งมหศัจรรย์

ทางธรรมชาติของโลก (New 7 Wonders of Nature) ตั �งอยู่ทางทศิใต้

ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที�มีความสงูระดบั �,��� ฟุต (�,��� เมตร

จากระดบันํ �าทะเล) มีลกัษณะยอดเขาตดัขวางเรียบจนดเูหมือนโต๊ะ มี

ความยาวประมาณ � กิโลเมตร โดยเกิดจากการยกตวัของเปลือกโลก 

ประกอบกับการกดักร่อนของลมและฝนมายาวนาน นอกจากนี �ยงัจดัอยู่

ในมรดกโลกทางธรรมชาติของแอฟริกาใต้เมื�อปี ค.ศ.���� อีกด้วย 

 หากอากาศดีท้องฟา้โปร่ง นําท่านขึ �นเคเบิ �ลคาร์ที�หมนุรอบ ��� องศา

ขึ �นไปยงัจดุชมวิวด้านบน ซึ�งจะได้เหน็ธรรมชาติในบริเวณนี �อยา่ง

กว้างไกล และด้านบนยงัมีพืชพรรณท้องถิ�นหายากนานาชนิดโดยเฉพาะ

อย่างยิ�งที�นี�มีพืชและสตัว์ถิ�นเดียวซึ�งจะไม่สามารถหาดไูด้จากที�อื�นอีกแล้วนอกจากที�นี�เท่านั �น เช่น กบ 

พงัพอน  

จากนั �น นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี�พกั ให้วนันี �เป็นวนัสบาย พกัผ่อนหลงัจากเหนด็เหนื�อยมาแล้วทั �งวนั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  พกัผอ่น Easystay Cape Town City Bowl 3* หรือเทียบเทา่ 

 

วันที�สี�   โจฮันเนสเบอร์ก-(บนิ)-เคปทาวน์-เทเบิ �ลเมาเทน    (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําทา่นเดินทางไปยงับาวน์เดอร์บีช (Boulders Beach) ซึ�งเป็นอ่าวที�เป็น

หนึ�งในส่วนของ Cape Peninsula Nature Reserve  หาดบาวน์เดอร์บีชนั �นขึ �นชื�อวา่มีเหล่านกเพนกวิ �นมา

ชมุนมุกนัอยู่มากมาย ทา่นจะได้เหน็หาดทรายขาวนุ่นละมนุที�คลาคลํ�า

ไปด้วยฟูงเพนกวิ �นรวมตวักันอยู่มากมาย ซึ�งยงัมีฝูงเพนกวิ �นแอฟริกัน

อีกมากที�ออกไปหาอาหารในท้องทะเล ถึงแม้ที�หาดจะมีอยูเ่ป็นบางสว่น

แตก่็ทําให้ทา่นรู้สกึตื�นตาตื�นใจเป็นอยา่งมากแล้ว  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เดินทางตอ่ไปยงัแหลมกู๊ดโฮป ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพอนังดงาม ณ 

บริเวณ Cape Point จดุสาํคญัของมหาสมทุรใต้ที�เหลา่กะลาสีเรือ

ทั �งหลายกลา่วขวญัถึงความโหดและยากเย็นในการเดินเรือผ่านเส้นทาง

นี � ซึ�งมีกระแสลมแรง มีคลื�นสงู และอากาศแปรปรวนอยู่เสมอ บ่อยครั �งที�

เรือเดินสมทุรในอดีตต้องมาอปัปางในบริเวณนี � ดงันั �นในการเดินเรือ

เหล่ากะลาสีเรือและกปัตนัเรือจงึต้องใช้การภาวนาขอให้ท้องฟา้เปิดและมีความหวงัดีๆ ในการผา่นน่านนํ �า

บริเวณนี �จงึได้ให้ชื�อแหลมนี �ว่า The Cape of Good Hope 

จากนั �น นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเคปทาวน์ รบัประทานอาหารคํ�า 

 เดินทางเข้าสูท่ี�พกั พกัผอ่น   Easystay Cape Town City Bowl 3* หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า    จากนั �นเดินทางเข้าสูต่ัวเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอนัดบั 1 ใน 

5 ของโลก อีกแห่งที�ทา่นไมค่วรพลาดในการไปเยือนครั �งหนึ�งในชวีิต  ทั �งในยคุใหม่ที�เมืองนี �เคยได้รับเกียรติ

เป็นเจ้าภาพแข่งขนัฟุตบอลโลกในปี 2010 ที�ผ่านมา แล้วยงัเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทั �งสภาพอากาศ

ที�คอ่นข้างบริสทุธิ�เกือบตลอดทั �งปี ด้วยเป็นเมืองที�มีลกัษณะคล้ายอา่ง มีลมพดัแรงจนพดัเอามลพิษตา่งๆ

ออกไปหมด  เนื�องด้วยลกัษณะภมิูประเทศที�ตั �งอยู่ทางตอนใต้สดุของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที�ยื�นออกไป

ระหว่าง มหาสมทุรอินเดีย และมหาสมทุรแอตแลนติค ปัจจบุนันี �มีความใหญ่เป็นอนัดบัสามและเป็นเมือง

หลวงฝ่ายนิติบญัญัติของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลมูฟอนเทน ซึ�งเป็นเมืองหลวงด้านการ

บริหารประเทศ และศนูย์กลางทางฝ่ายตลุาการ ชมเมืองโดยรอบ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เข้าสูบ่ริเวณ วคิทอเรียแอนด์อัลเฟรดวอเตอร์ฟอนท์ (Victoria and Alfred Waterfront) นําทา่นเที�ยว

ชมบรรยากาศยา่นที�ชื�อเป็นแหลง่ชอปปิ �งสดุมนัส์ของเมืองเคปทาวน์ให้อิสระทา่นช้อปปิ �งอยา่ง

เตม็ที� ทา่นสามารถซื �อของใน Victoria Wharf จะเป็นห้างขายของแบรนด์เนมในบรรยากาศ

วันที�หก เคปทาวน์-วคิทอเรียแอนด์อัลเฟรดวอเตอร์ฟอนท์       (B/L/D) 

วันที�ห้า  เคปทาวน์-หาดเพนกวิ �น-แหลมกู๊ดโฮ้ป         (B/L/D) 
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ชิลๆ เดินเลน่ใน Food Market , Nobel Square หรือเลือกซื �อสินค้าแนว Art & Craft ได้ที� 

Water Shed   
ตามเวลานดัหมาย  นําทา่นไปยงัร้านอาหารในบริเวณเดียวกันนี � 

คํ�า  รถรับทา่นเข้าสูท่ี�พกั Easystay Cape Town City Bowl 3* หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  

 

 

เช้าตรู่  นําทา่นเข้าสูส่นามบิน *ทานอาหารเช้าภายในสนามบิน **อิสระไม่รวมในทวัร์ 

10.40 น. เดินทางสูส่ิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที�ยวบินที� SQ479 

 

 

 

06.10 น. เดินทางถึงสิงคโปร์จากนั �นเปลี�ยนเครื�อง 

09.45 น. เดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเที�ยวบิน SQ972 

11.05 น. ถงึประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ ��-�� ตุลาคม 2562 

จาํนวนผู้เดนิทาง พกั � ท่าน/ห้อง พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

เดนิทาง ��-�� ท่าน 113,500.- 27,000.- 

เดนิทาง �� ท่านขึ �นไป 109,000.- 27,000.- 

 

อัตราค่าบริการรวม 

-คา่ตั�วเครื�องบิน ชั �นประหยดั ( Economy Class)  // คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ  

-คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ // ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ  

-คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทยีบเทา่   // -คา่อาหารตามที�ระบุในรายการ  

-คา่ประกันภยัการเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท  

-คา่หวัหน้าทวัร์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานี �ไม่รวม  

-คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง  

-คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาท ิคา่เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํ �าหนกัเกินจาก

ทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก., คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น  

-คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  

-คา่ธรรมเนียมนํ �ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ �นราคา  

วันที�เจด็ เคปทาวน์-สิงคโปร์            (-/-/-)

วันที�แปด สิงคโปร์-กรุงเทพ             
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-คา่อาหารเช้า / เย็น ชว่งเวลาคาบเกี�ยวที�ต้องทานในสนามบิน 

-ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง  

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น+พนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง เป็นเงินทา่นละ 40Euro (ตลอดทริป) 

-ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ จากประเทศไทยดแูลตลอดทริปอย่างน้อย ��� บาท/ทา่น (ตลอดทริป)  

 

---แอฟริกาใต้ คนไทยไม่ต้องทาํวีซ่า--- 
เงื�อนไขการจอง  

งวดที�� : ชาํระเงนิมัดจาํท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นั �น  

 จากนั �น : สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

งวดที�� :  ชาํระค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดนิทางอย่างน้อย �� วนั  

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง  

1. แจ้งยกเลกิเกินกว่า �� วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่ายเฉพาะสว่นที�เกิดการจา่ยจริงไปแล้ว เช่น ตั�วเครื�องบิน 

3. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย 50% 

4. แจ้งยกเลิกตํ�ากวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่ายทั �งหมด  

**หากได้ชาํระคา่ตั�วเครื�องบินไปแล้วอาจไม่สามารถคืนเงินมดัจําได้ทกุกรณี ทั �งนี �ขึ �นกับเป็นตั�วโปรโมชั�นหรือเงื�อนไขของสาย

การบิน 

 


