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     โจฮันเนสเบร์ิก – พรีทอเรีย – ซนัซิตี � – เคปทาวน์ –    
                           เคปเพนนินซูล่า 

 

วันที�  20-25 ตุลาคม  2557  (6 วัน (คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ชมเมืองพรีทอเรียหนึ9งในเมืองหลวงของแอฟริกาใต้ เพลดิเพลินกับดีไซน์โรงแรมระดบัสดุหรูของโลกเดอะพาเลซ 
ขึ นเทเบิลเมาท์เท่น 1ใน 7 สิ9งมหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิองโลก ชมนกเพนกวิน เกาะแมวนํ า แหลมกู๊ดโฮป 

ฟาร์มนกกระจอกเทศ  ชิมไวน์ที9แหลง่ผลิตชื9อดงั Stellenbosch เมืองเก่าที9มีเสน่ห์แบบยโุรป 
     ประทบัใจกบัการล่องเรือยอร์ชจบิแชมเปญชมพระอาทติย์ก่อนลบัขอบฟ้าที9เคปทาวน์ 
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วันอาทิตย์ที�   19  ตุลาคม   2557   กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบร์ิก                                                           (วันที�หนึ�งของการเดินทาง) 
 

2300 น.       คณะพร้อมกนัที9สนามบนิสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั น + เคาน์เตอร์ D เข้าประตทูี� 3 
   สายการบินไทย เจ้าหน้าที9บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเช็คเอกสาร และสมัภาระก่อนการเดนิทาง 
 
วันจนัทร์ที�   20  ตุลาคม   2557  โจฮนัเนสเบิร์ก – พรีทอเรีย – ซันซิตี �                  (วนัที�สองของการเดนิทาง) 
 

0115 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงโจฮนัเนสเบิร์ก โดยเที9ยวบินที9 TG 991 ( ใช้เวลาเดนิทาง 11.15 ชั9วโมง )  
**  เวลาท้องถิ�นที�ประเทศแอฟริกาใต้ช้ากว่าประเทศไทย ( ชั�วโมง    

0730 น. ถึงสนามบนิ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั นเดนิทางสู ่
เมืองพรีทอเรีย (PRETORIA) เมืองแหง่ดอกไม้สม่ีวง เมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี ตั งตามชื9อของแอน
ดีส์พรีทอรีอสั (ANDRIESPRETORIUS) วีรบรุุษของการตอ่สู้รบระหว่างพวกบวัร์ (BOER) กบัชนพื นเมืองผิวดาํ พรีทอเรียจึง
เป็นเมืองหลวงของชาวบวัร์ที9พยายามตอ่ สู้กบัพวกองักฤษเพื9อให้ได้อิสรภาพ นอกจากนี ยงัเป็นที9ตั งของสถานทตูนานาชาต ิ
ธนาคาร ทําเนยีบประธานาธิบด ี ฯลฯ ภายในเมืองมีการ จดัวางผงัเมืองอยา่งดีและสวยงามเป็นระเบียบ สิ9งหนึ9งที9โดดเดน่
และอาจถือได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงอยา่งหนึ9งคือ ต้นแจก็การันดา (JACARANDA) ที9มดีอกสม่ีวงสดบานสะพรั9ง ดั9ง
เช่นซากรุะของชาวญี9ปุ่ น เมืองนี ได้สมญานามว่า CITY OF JACARANDAS ซึ9งจะออกดอกบานสะพรั9งอวดโฉมให้ผู้ เดินทาง
มาเยือนเมืองนี ได้เหน็กนัในช่วงปลายเดือนกนัยายนถงึเดือนตลุาคมของทกุปี  นําทา่นเที9ยวชมสถานที9สาํคญัของเมือง 
CHURCH SQUARE จตัรัุสกลางเมืองเป็นที9ตั งของ อนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (PAUL KRUGER MONUMENT) 
ประธานาธิบดีของรัฐอสิระชาวบวัร์ จัตรัุสแห่งนี เป็นสถานที9ที9ชาวบวัร์มาชมุนมุแลกเปลี9ยนความคดิเห็นด้านการปกครองและ
รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกนั CITY HALL ศาลาเทศบาลเมอืง ที9มหีอนาฬิกาและมีระฆงั 32 ใบ และออร์แกนลม 6,800 ท่อ 
ด้านหน้าอาคารมีอนสุาวรีย์แอนดรีส์ พรีทอรัสและลกูชาย ผู้ ก่อตั งเมอืง UNION BUILDING ทําเนียบประธานาธิบด ี และที9
ทําการของรัฐบาลที9ใหญ่โตมโหฬารราว กบัพระราชวงั จนติดอนัดบัว่าเป็นทาํเนยีบประธานาธิบดีที9สวยที9สดุในโลก   

  
 
 
 
 
 
1200 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 นําทา่นเดินทางสู ่ซนัซิตี � SUN CITY หรือ THE LOST CITY เมืองลบัแลแหง่หบุเขาแสงตะวนั เป็นเมืองที9ถกูเนรมิตขึ นจาก

ความคิดของอภิมหาเศรษฐีที9ชื9อวา่ ซอล เคิร์ซเนอร์ (SOL KERZNER) ที9ลงทนุด้วยเงินจํานวนมหาศาลถงึ 28,000 ล้านบาท 
ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามที9ล้นเหลอืในการเนรมิตผืนดินอนัว่างเปลา่และแห้งแล้งในแคว้น 
BOPHUTHATSWANA กลางแอฟริกาใต้ ให้กลายเป็นเมืองแหง่ความสาํราญ บนัเทงิทกุรูปแบบบริเวณที9ตั งของซนัซิตี ซอล 
เคิร์ซเนอร์ ก็ได้มาเป็นผู้บนัดาลความฝันในอดีตให้กลบักลายมาเป็นเมืองที9ยิ9งใหญ่กวา่เดิม โดยการเริ9มสร้างโรงแรมไปเรื9อยๆ 
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ตั งแตโ่รงแรมเดอะซันซิตี �  (SUN CITY HOTEL) โรงแรมเดอะคาบานาส (THE CABANAS) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ 

(THE CASCADES) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที9ที9หรูราคาแพงที9สดุในบรรดาโรงแรมทั งหลายที9ได้กลา่วมา
นามว่า เดอะพาเลซ (THE PALACE OR THE PALACE OF THE LOST CITY) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีนผสม
แอฟริกนัและตกแตง่ภายในในสไตล์แอฟริกนั อิสระให้ทา่นได้พกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ อาณาจกัรอลงัการดาวล้านดวงแห่งนี  
ซึ9งวา่กนัว่าเดินทั งวนัก็ไมท่ั9ว อิสระเที9ยวชมสระว่ายนํ าขนาดใหญ่ และทะเลนํ าจืดเทยีมขนาดใหญ่ ที9เรียกวา่ VALLEY OF 

WAVE มีลกัษณะเหมอืนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขนุเขาและต้นไม้ที9จดัตกแตง่อย่างเป็นระเบยีบสวยงาม ใกล้ๆ กนัคือ 
สะพานแหง่กาลเวลา BRIDGE OF TIME สองข้างสะพานมีช้างแกะสลกัเรียงรายอยู่ สะพานนี เชื9อมต่อกบักองหินมหมึาที9
เชื9อวา่เป็น   THE LOST CITY ที9สญูหายไป และเพื9อเป็นการตอกยํ าระลกึถึงความทรงจํา เขาเลยสร้างสะพานแหง่นี ขึ น   
ทกุๆ หนึ9งชั9วโมงสะพานจะถกูเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว  นอกเหนอืจากนี ยงัมีสนามกอลฟ์ระดบัมาตรฐานโลกที9ใช้เป็นสถานที9
แข่งขนักอล์ฟนดัสาํคญัๆ  มาหลายต่อหลายครั งแล้ว ออกแบบโดยนกักอล์ฟชื9อดงัของโลก GARY PLAYER คือ GARY 
PLAYER GOLF COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร์ ร้านค้า  ดิสโก้เธค  คาสิโนที9เปิดตลอด   24 
ชั9วโมง ทําให้เมืองนี ไม่เคยหลบัใหล  สวนสตัว์ สวนพฤกษศาสตร์ที9รวบรวมพนัธุ์ไม้จากทั9วโลกเอาไว้ พร้อมนํ าตกและธารนํ า
ไหลรินเอื9อยๆ ที9สร้างความสดชื9นสบายๆ  

1800 น.  รับประทานอาหารคํ9าพื นเมือง  ณ ภตัตาคารในซนัซตีิ  
  นําทา่นเข้าที9พกั ณ โรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY***** หรือเทียบเทา่ 
 
  
 
 
 
 
 
วันองัคารที�   21  ตลุาคม   2557  ซันซิตี � - พีลนัเนสเบิร์ก  - โจฮนัเนสเบิร์ก                   (วนัที�สามของการดนิทาง) 
 

เช้า             นําทา่นทอ่งป่าซาฟารีดสูตัว์ที9 วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพลัีนเนสเบิร์ก(PILANESBURG 

             NATURE RESERVE) ป่าพลินัเนสเบร์ิกแห่งนี มีพื นที9ประมาณ 500 ตารางกโิลเมตร 
           พื นที9เกิดจากภเูขาไฟระเบิดเมื9อหลายร้อยปีก่อน ทําให้ผืนดนิมีแร่ธาตอุดุมสมบรูณ์ มีความ 
             เขยีวชอุม่เป็นที9อยู่อาศยัของสตัว์นานบัชนดิ และแนน่อนหมายรวมถึง ผู้ยิ9งใหญ่ทั งห้า (BIG 

           FIVE)  คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสอืดาว ซึ9งถ้าได้เหน็ครบ ถือได้วา่เป็นการชม 
สตัว์ที9สมบรูณ์แต่คอ่นข้างเป็นไปได้ยาก แอฟริกาใต้มีสตัว์ป่านานาพนัธุ์กวา่ 220 ชนดิ อยู่
กนัอย่างอิสระ ในป่าโปร่งและป่าละเมาะทุง่หญ้าสะวนันาจนถึงกึ9งทะเลทราย  สตัว์ เหลา่นี 
มีชีวิตอยู่อยา่งอิสรเสรีตามธรรมชาติ       

1000 น.  บริการอาหารเช้าที9โรงแรม  นําทา่นเดินทางสูเ่มืองโจฮนัเนสเบิร์ก 
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1300 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารสไตลอ์ฟัริกนั  (THE CARNIVORE) คาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที�มีเนื �อสตัว์นานาชนดิ
ให้ทา่นได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศแบบนีโอแอฟริกนั  

 นําคณะเดนิทางสูเ่มืองโจฮนัเนสเบร์ิก หรือที�ชาวแอฟริกาใต้เรียกกนัสั �นๆว่า  “โจเบิร์ก” ซึ�งเป็นเมืองธุรกจิมาตั �งแตเ่มื�อร้อย
กว่าปีก่อน และได้รับฉายาวา่ THE GOLD CITY ในช่วงศตวรรษที� 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ทําให้เกิดชมุชนต่างผวิขึ �นคนละ
มมุเมือง โดยแยกเป็นเมอืงคนขาว คือ SANDTON และ เมืองคนดําคอื SOWETO เป็นเมืองลกูรายล้อมโจเบิร์ก ในปัจจบุนั
โจเบิร์กคลาคลํ�าไปด้วยผู้คนและอาคารสงูทนัสมยั ตวัเมืองโจฮนัเนสเบิร์กทกุวนันี �มีลกัษณะไม่ตา่งกบัเมืองใหญ่ทั�วโลก ไม่ว่า
จะเป็นนิวยอร์ก โตเกียว หรือ ริโอเดอจาเนโร เพราะพลกุพลา่นไปด้วยผู้คนและตกึสงูระฟ้า  จากนั นนาํเข้าสูเ่ขต SANDTON 
อิสระให้ท่านได้เลอืกซื อสนิค้าในแหลง่ช้อปปิงที9ทนัสมยัที9แมนเดลลาสแควร์ (MANDELA SQUARE) 

2000 น.   บริการอาหารคํ9า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
   นําทา่นเข้าที�พกั โรงแรมระดบั  MONDIOR****  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที�    22 ตุลาคม  2557 โจฮนัเนสเบิร์ก – เคปทาวน์                                  (วนัที�สี�ของการเดนิทาง) 
 

0600 น.  บริการอาหารเช้าที9โรงแรม จากนั นออกเดินทางสูส่นามบินโจเบร์ิก 
0915 น.  ออกเดนิทางสูเ่มืองเคปทาวน์ โดยเที9ยวบนิภายในประเทศ BA6413    (ใช้เวลาเดนิทาง 2.10 ชั9วโมง)  
1125 น.  ถงึสนามบินเมืองเคปทาวน์  เมืองซึ9งตั งอยูใ่นแหลมทางใต้สดุของ ประเทศ เป็นเมืองท่องเที9ยวตากอากาศและยงัมีแหลม 

ต่างๆ ที9เป็นที9รู้จกักนัดีคอื แหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากลุลาส ซึ9งตั งอยู่ปลายใต้สดุของทวปีแอฟริกา เป็นจดุที9มหาสมทุร 
แอตแลนตคิและมหาสมทุรอินเดยีมาบรรจบกนั จึงทาํให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝั9งทะเลของเคปทาวน์นี 
เป็นเส้นทางที9นา่เที9ยวที9สดุและมีวิวทวิทศัน์ที9งดงามนา่ตื9นตาตื9นใจ เป็นอย่างยิ9ง   หลงัรับสมัภาระเรียบร้อยแล้วรถโค้ชปรับ
อากาศรอรับคณะ 

1300 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 นําคณะเดนิทางขึ นสู ่TABLE MOUNTAIN v ใน w สิ9งมหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิองโลก ภเูขาสงูยอดตดัตรงเหมือนกบัโต๊ะ 

ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมนุรอบตวัเอง (CABLE CAR) ซึ�งในช่วงที�ลมแรงหรือมฝีนตกจะหยุดวิ�งทั�งนี�เพื�อความปลอดภัย

ของผู้มาเยือน   ขึ นมาด้านบน มีเส้นทางเดินลดัเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื9อให้นกัท่องเที9ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อยา่ง
ชดัเจน ไกลไปจนถงึตวัเมืองเคปทาวน์ ทีเดยีว บนภเูขาโต๊ะนี มีสตัว์ตวัเล็กประเภทหนึ9งหน้าตาน่าเอ็นดชืู9อวา่ตวัแดสซี9 หรือ 
กระตา่ยหิน (DASSIE OR ROCK RABBIT) มีลกัษณะกึ9งผสมระหว่างกระรอกกบักระตา่ย เป็นมติรกบัผู้คนที9ผ่านมาเยอืน 
เมื9อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภเูขารายล้อมหลายต่อหลายลกู แตท่ี9โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด (LION HEAD) ภเูขาที9มองดแูล้ว
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ใครๆ ก็ต้องพดูว่าคล้ายหวัสงิโตในเวลาที9พระอาทิตยกํ์าลงัจะลบัขอบฟ้าภเูขาลกูนี มีสแีดงสวยงามยิ9งนกั จากนั นนาํท่านชม
เมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที9มีอายกุว่า 300 ปี ได้ชื9อว่าเป็นเมืองที9สวยที9สดุในโลกแหง่หนึ9งตั งอยูป่ลายสดุของแอฟริกาใต้ 
ถกูโอบล้อมด้วยมหาสมทุรอินเดียและมหาสมทุรแอตแลนตกิ ด้านหน้าหนัหน้าเข้าหามหาสมทุรใหญ่ทั งสอง สว่นด้านหลงัมี
เทือกเขาสงูเป็นกําแพง ซึ9งเคปทาวน์ เป็นเมืองหลวงด้านนติิบญัญตัขิองแอฟริกาใต้   มีอดีตเก่าแก่ที9สดุและเป็นเมืองที9
ทนัสมยัที9สดุด้วยเช่นกนั แถมด้วยรางวลัการเป็นเมืองที9ได้ชื9อว่าใจกว้างที9สดุของแอฟริกาใต้อีกด้วย เพราะที9เมืองนี คนต่างสี
ผิวสามารถเดินเคียงบ่าเคยีงกนัได้ทกุที9    นําทา่นชม THE CASTLE OF GOOD HOPE สร้างขึ นโดย DUCTH EAST 
INDIA COMAPNY ในช่วงค.ศ. 1666-1679  ตวัป้อมมลีกัษณะห้าเหลี9ยมป้องกนัไว้ด้วยกําแพงสงูราว 10 เมตรและ ปัจจบุนั
เป็นสิ9งก่อสร้างที9มีความเก่าแก่ที9สดุของแอฟริกาใต้ซึ9งยงัคงถกู ใช้เป็นสาํนกังานของกองทพับกใน WESTERN CAPE 
PROVINCE นอกจากนี ยงัเป็นพพิิธภณัฑ์แสดงสมบตัิของท่าน WILLIAM FEHR และพิพิธภณัฑ์ทางทหาร ผ่านชม THE 
CAPE TOWN CITY HALL   จากนั นผ่านสูย่่านชมุชนชาวมลายทีู9อพยพมาอยู่ที9แอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์มีชื9อวา่ ชมุชน 
BO-KAAP บริเวณดงักลา่วตั งอยูที่9ทางลาดของเนินเขา SIGNAL HILL ชมุชนนี มชืี9อเสียงในเรื9องความสวยงามของ
บ้านเรือนที9มีสสีนัสดใส    ผ่านชมตลาดค้าผกัสดขนาดใหญ่ของเคปทาวน์ที9 GREEN MARKET SQUARE 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนั �น  นําท่านขึ �นเฮลิคอปเตอร์เพื�อชมความงดงามของทัศนียภาพเมืองเคปทาวน์และ เทเบิ �ลเมาเท่น 
จากมุมสูง  (ใช้เวลาบนิเที�ยวละประมาณ 15 นาท ี) ซึ�งจะเป็นประสบการณ์ที�แสนสนุกและประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารคํ9า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
   นําทา่นเข้าที9พกัโรงแรม LAGOON BEACH **** 
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วันพฤหัสบดทีี�  23  ตุลาคม  2557    เคปทาวน์                            (วนัที�ห้าของการเดนิทาง) 
 

0700 น.  บริการอาหารเช้าที9โรงแรม 
 นําทา่นลงเรือที9 ท่าฮทูเบย์ (HOUT BAY) เพื9อชมแมวนํ าที9 เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) โดยเรือท้องกระจกขนาด

ใหญ่ ชมแมวนํ าสีนํ าตาลตวัอ้วนนอนเบยีดเสยีดอาบแดดกนัเต็มเกาะ ตวัผู้ทใีหญ่กว่ากําลงัวางกล้ามหวงถิ9น สว่นตวัเมีย
กําลงัสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายเคลป์     อิสระให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพ 

1230 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารซีฟู้ ด พเิศษด้วยเมนู ซฟีู้ ดส์ + กุ้งมังกร (CRAY FISH) 

 จากนั นเดนิทางเข้าสูบ่ริเวณ ชายหาดโบลเดอร์ BOULDER BEACH เจ้าบ้านตวัน้อยนกเพนกวนิแอฟริกนั 
ตวัผู้มีสสีนัมากกว่าตวัเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชีมพ ูคล้ายแต้มสีอายแชโดว์  สว่นตวัเมียไมมี่  ลาํตวัมีสดีํา 
ขาวตดักนั แต่ตวัเมียมีสนีํ าตาล และมีขนาดใหญ่กว่า  นกเพนกวนิที9นี9ใช้ชวิิตอยา่งอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติคณะ
เดินทางสูแ่หลมแหง่ความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) อยู่ในเขตสงวน CAPE OF GOOD 

HOPE NATURE RESERVE ปลายสดุแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที9มหาสมทุรอนิเดียและมหาสมทุร
แอตแลนตกิมาบรรจบกนัได้ชดัเจนบนผิวนํ าซึ9งเป็นเหตใุห้บริเวณนี ท้องทะเลมกัมีหมอกลงจดัอากาศแปรปรวน ทั งนี เพราะ
กระแสนํ าอุ่นและกระแสนํ าเย็นมาปะทะกนัทําให้ยากต่อการเดนิทาง โดยทางเรือ ทั งในสมยัอดีตและปัจจบุนั ทําให้ทศันวสิยั
ไม่ดี นกัเดนิเรือชนหนิโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ จนก่อให้เกิดเรื9องราวของภาพหลอมมิติอนัลี ลบัและเรื9องเลา่ขาน
เกี9ยวกบัฟลายอิ งดตัช์แมน FLYING DUTCHMAN   ซึ9งเป็นชื9อเรือที9นกัเดนิทางเรือชาวดตัช์ พยายามจะเดนิทางอ้อมผา่น
แหลมกู๊ดโฮป ให้ได้ แตก่็ทําไม่สาํเร็จ ทาํให้เรือสญูหายไปในทะเลท่ามกลางหมอกหนาทบึจนทกุวนันี    และจดุชมววิที9สวย
ที9สดุ คือ CAPE POINT  ออกเดนิทางสู ่THE CAPE POINT OSTRICH  FARM นําทา่นชมการเลี ยงนกกระจอกเทศที9
ทนัสมยั สมัผสัวงจรชวีิตของนกกระจอกเทศอยา่งใกล้ชิด สนกุกบัการป้อนอาหาร สตัว์ปีกขนาดใหญ่ที9วิ9งเร็วที9สดุในโลกและ
ถ่ายภาพเป็นที9ระลกึ  

1830 น.  บริการอาหารคํ9า ณ ภตัตาคารจีน 
   นําทา่นเข้าที9พกัโรงแรม LAGOON BEACH **** 
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วันศุกร์ที�  24  ตุลาคม   2557  เคปทาวน์ – สเตลเลนบอช – เคปทาวน์                    (วนัที�หกของการเดินทาง) 
 

0700 น.  บริการอาหารเช้าที9โรงแรม  
      ออกเดนิทางสู ่STELLENBOSCH นําท่านเที9ยวชมเมอืง STELLENBOSCH  เมืองเก่าแก่อนัดบัสองของแอฟริกาใต้ 
    รองจากเคปทาวน์ แต่มีเสนห์่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบเคปดชัต์อนังามสง่างดงามเหมือนย้อนเวลา   
   กลบัไปเดินอยู่ในยโุรปสมยัคลาสสกิ จากนั นอสิระให้ทา่นเลอืกเดนิหาซื อของที9ระลกึหลากหลายร้านค้ากลางเมือง    
    อนัแสนนา่รัก   
1300 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในไวน์เอสเตท 
  นําทา่นเที9ยวชมไร่องุ่น พร้อมบริการชิมไวน์ ในแหลง่ผลติไวน์อนัลอืชื9อ นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเคปทาวน์    
    จากนั �นพาคณะเดินทางสูย่า่น วิคตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ ฟร้อนท์   (VICTORIA & ALFRED W ATERFRONT) 
    เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพลก็ซ ์ขนาดใหญ่ให้ทา่นได้สมัผสัความมชีีวิตชีวาของเคปทาวน์  พร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนม 
  ชื�อดงัต่างๆ อาท ิหลยุส์วิคตอง กชุชี� พราด้า หรือชม CLOCK TOWER CENTER   หอนาฬิกาสแีดงสดสร้างในปี 1880 

เพลิดเพลนิกบั เครื�องดนตรีท้องถิ�นที�ผสมกบัเพลงสมยัใหม่และบิNกอายชิงช้าสวรรค์ที� ท่านสามารถขึ �นชมความงามของ 
  เมืองได้ตามอธัยาศยั 

1745 น.  นําท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษอันสุดแสนประทับใจด้วยการล่องเรือพร้อมบริการเครื#องดื#มแชมเปญเพื#อชม 
แสงพระอาทติย์ใกล้อัสดง ณ ท้องทะเล ซึ#งให้แสงและสทีี#งดงามเกนิคําบรรยาย เมื#อล่องเรือกลับท่านจะได้เหน็ตัว
เมืองเคปทาวน์ในมุมที#สวยที#สุดและในเวลาที#มแีสงไฟงดงามที#สุด ถอืเป็นประสบการณ์ที#ยากจะลืมเลอืน 

2000 น.  บริการอาหารคํ9า ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นเข้าที9พกัโรงแรม LAGOON BEACH ****  
   
 
 
 
 
 
 
 
วันเสาร์ที�  25  ตลุาคม    2557  เคปทาวน์ - กรุงเทพฯ                     (วันที�เจ็ดของการเดนิทาง) 
 

0600 น.   บริการอาหารเช้าที9โรงแรม  
0700 น.  นําทา่นเดินทางสูส่นามบนิเคปทาวน์  
0900 น.  ออกเดนิทางสูโ่จฮนัเนสเบิร์ก โดยสายการบนิภายในประเทศ  BA6406  (ใช้เวลาเดนิทาง 2.10 ขั9วโมง) 
1100  น.  เดินทางถงึสนามบิน กรุงโจฮนัเนสเบิร์ก   
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1340 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที9ยวบนิที9 TG 992 ( ใช้เวลาเดนิทาง  11.15 ขั9วโมง)  
 
วันอาทติย์ที�   26  ตลุาคม   2557   กรุงเทพฯ                                 (วันที�แปดของการเดนิทาง) 
 

0555 น.   ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ 
 
*****   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิzที9จะเปลี9ยนแปลง หรือสบัเปลี9ยนรายการทวัร์ กําหนดวนัเดนิทางได้ ตามความเหมาะสมและความจําเป็นที9เกิดขึ น    
โดยไม่ต้องแจ้งลว่งหน้าทั งนี จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์สงูสดุของผู้โดยสารเป็นสาํคญั 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัจนัทร์ที9 20  ตลุาคม  2557     กรุงเทพฯ – เมอืงโจฮันเนสเบร์ิก           TG||v   }vv~ น.- }w�} น. ใช้เวลาเดินทาง 11.15 ชั9วโมง 

วนัพธุที9 22  ตลุาคม  2557     โจฮนัเนสเบิร์ก – เมอืงเคปทาวน์          BA6413  0915 น. - 1125 น. ใช้เวลาเดินทาง  2.10  ชั9วโมง 
วนัเสาร์ที9    25   ตลุาคม  2557     เคปทาวน์ – เมอืงโจฮนัเนสเบร์ิก          BA6406   0900น. – 1100 น.        ใช้เวลาเดินทาง  2.10  ชั9วโมง 

วนัเสาร์ที9   25  ตลุาคม   2557    โจฮันเนสเบร์ิก - กรุงเทพฯ                   TG||�   v��} น.- }~~~น.+1 น.  ใช้เวลาเดินทาง 11.15 ชั9วโมง 

อัตราผู้ใหญ่เดนิทางเป็นหมู่คณะ  สาํหรับการเดนิทาง   e( ท่านขึ �นไป  
                127,900.00 บาท 

                150,600.00 บาท 

               99,000.00 บาท  

 
***  สาํหรับ บตัรโดยสารชั นธุรกิจ กรุณาตรวจสอบข้อมลูเพิ9มเตมิที9 สาํนกังานขาย 

*****   โรงแรมในแอฟริกาใต้ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room ) 
*****  บริษัททวัร์เอื องหลวง ขอสงวนสิทธิzในการเปลี9ยนแปลงราคาโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กบัอตัราแลกเปลี9ยนเงินตรา 

1. บตัรโดยสารเครื9องบนิไป–กลบั (กรุงเทพฯ – โจฮนัเนสเบร์ิก-  เคปทาวน์ – โจฮนัเนสเบร์ิก -  กรุงเทพฯ ) 
เดินทางชั นประหยดัราคาหมูค่ณะสะสมไมล์ Royal Orchid Plus ได้ ~}% 

2. ภาษีสนามบิน และ คา่ธรรมเนียมนํ ามนัเชื อเพลงิ อตัรา ณ วนัที9  1 มิถนุายน 2557 
(อาจมีการเรียกเก็บเพิ9ม กรณีมีการเปลี9ยนแปลงของคา่ธรรมเนียมเชื อเพลิง  ) 

3. ที9พกั ~  คืน และอาหารตามที9ระบใุนรายการ 
4. รถบริการรับ-สง่ สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนาํเที9ยวตามรายการ 
5. ค่าเข้าชมสถานที9ท่องเที9ยวตามที9ระบใุนรายการ 
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6. มคัคเุทศก์ท้องถิ9น (อธิบายเป็นภาษาองักฤษ )  
7. มคัคเุทศก์คนไทย เดินทางจากรุงเทพฯ  อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8. บริการนํ าดื9มบนรถท่านละ  2 ขวด ต่อ วนั 
9. ค่าขนสมัภาระของโรงแรม 
10. ประกนัอบุตัิเหต ุ( ขั นพื นฐาน ) วงเงินทา่นละ 1,000,000  บาท ( สาํหรับผู้ที9อายไุม่เกิน 70 ปี )  เงื9อนไขต้องเป็นไปตามที9บริษัทประกนั

กําหนด 
11. ภาษีหกั ณ ที9จ่าย  3 %   และภาษีมลูคา่เพิ9ม 7% 

     v. คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิคา่อาหาร เครื9องดื9มที9สั9งพเิศษ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรีดและ มินบิาร์ เป็นตนั 
     �. คา่ทิปมคัคเุทศก์ชาวไทย  
      �.  ค่าทิปพนกังานขบัรถ  และไกด์ท้องถิ9น  วนัละ 4 USD  / ต่อคน / ต่อวนั  
      �.  ค่าธรรมเนยีมคา่ทาํหนงัสอืเดินทาง 

1. ชําระมดัจํา  ทา่นละ  20,000  บาท ภายใน  3 วนั หลงัจากวนัสาํรองที9นั9ง 
2. ชําระเงินสว่นที9เหลอื ภายใน  30 วนัก่อนการเดินทาง   

1. ชําระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิตที9ทวัร์เอื องหลวง สาํนกังานหลานหลวง 
2. ชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัช ีบริษัท ทวัร์เอื องหลวง จํากดั บญัชอีอมทรัพย์ ธนาคารกสกิรไทย สาขาการบนิไทย 

 เลขที9บญัชี 612-2-04559-3   กรุณาสง่สําเนาการโอนเงิน พร้อมระบชืุ9อผู้ เดนิทาง และหมายเลขโทรศพัท์ เพื9อเป็นหลกัฐานการชําระ
เงินทางอเีมล์ sales@toureurngluang.com หรือทางโทรสาร 02-2887158 

             

1. การบอกยกเลกิการเดินทาง บริษัทการบินไทย ขอสงวนสิทธิzในการคืนเงินมดัจํา ทั งหมด  
2. หากมีการยกเลกิการเดินทางจะต้องแจ้งให้บริษัท การบินไทย ไม่น้อยกวา่  30 วนั ก่อนการเดนิทาง มิฉะนั นบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิzใน

การคนืเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ 
3. กรณีที9เจ้าหน้าที9ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิzในการคนืเงิน 

1. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเนื9องมาจากมีสิ9งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดนิทางไม่
ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื9นๆ 

2. เมื9อออกบตัรโดยสารแล้วไม่อนญุาตให้เปลี9ยนชื9อ/ เส้นทาง/ วนัเดนิทาง หรือเลื9อนชั นการเดินทาง 
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