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กรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินโจฮันเนสเบิรก (อัฟริกาใต)
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร T สาย
การบินเอมิเรสต แอรไลน หัวหนาทัวรและเจาหนาทีใ่ นนาม Worldwide Vacation
คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ หองพัก
ผูโดยสารขาออก
ทางบริษัทไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอนการเดินทาง โดยซื้อตัว๋
เครื่องบิน, เชารถโคช, จองโรงแรมที่พัก, รานอาหาร ตลอดจนสถานที่เขาชมตาง ๆ เพื่อ
เปนการเตรียมพรอมใหกับกรุ ปทัวร ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิก
เที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเปนผลทํา
ใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดตามโปรแกรม
หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่
ทานไดชําระมาแลว เพราะทางบริษัท ฯ ไดมีการตกลงชําระคาใชจายตาง ๆ ไวลวงหนา
แลว และหากมีคาใชจา ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจง
ใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรั บผิดชอบได
ออกเดินทางสู เมืองโจฮันเนสเบิรก โดยเที่ยวบินที่ EK377 / EK767 แวะเปลี่ยนเครื่อง
ทีส่ นามบินดูไบ

โจฮันเนสเบิรก - เมืองหลวงพริทอเรีย – โจฮันเนสเบิรก
ถึง สนามบินโจฮันเนสเบิรก (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 5 ช.ม.) นําทานผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง (นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการขอวีซา สามารถพํานักในอัฟ
ริกาใตได 30 วัน)
นําคณะออกเดินทางสู กรุงพริทอเรีย เมืองแหงดอกไมสีมวง (Pretoria) เมืองหลวงดา น
การบริหารของแอฟริกาใตเมืองนี้ ตั้งตามชื่อของแอนดีส พรีทอรี อั ส (Andries Pretorius)
วีรบุรุษของการตอสูรบระหวางพวกบัวร (Boer) กับชนพื้ น เมื อ งผิ ว ดํ า พริ ท อเรี ย จึ ง เป น
เมืองหลวงของชาวบัวรที่พยายามตอสูกับพวกอังกฤษเพื่อให ได อิ สรภาพ นอกจากนี้ ยัง
เปนที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทําเนี ยบประธานาธิ บดี แ ละที่ ทํ า การรั ฐ บาล
วุฒิสภาจะจัดประชุมขึ้นทีก่ รุงพริทอเรีย สิ่งหนึ่งทีโ่ ดดเดนและอาจถือไดวาเปนเอกลักษณ
ของเมืองคือ ตนแจกการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีมวงสดบานสะพรั่ ง ดั่ ง เช น ซากุ ระ
ของชาวญี่ปุน เมืองนี้ไดสมญานามวา "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่ ง
ใหไดเห็นกั น ในช ว งเดื อ นตุ ลาคมของทุ กป นํ า ท า นเที่ ยวชมสถานที่ สํา คั ญ ของเมื อ ง
Church Square จตุ รัสกลางเมื อ งอั น เป น ที่ ตั้ ง ของอนุ สาวรี ย พ อล ครู เ กอร (Paul
Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัว ร จั ตุ รัสแห ง นี้ เ ป น สถานที่ ที่ ช าว
บัวรมาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการปกครอง และรั บรู ข า วสารบ า นเมื อ งกั น
City Hall ศาลาเทศบาลเมือง ที่มีหอนาฬิกาและมี ระฆั ง 32 ใบ และออร แ กนลม 6,800
ทอ ดานหนาอาคารมีอนุสาวรียแอนดรีส พรีทอรัส และลู กชาย ผู กอ ตั้ ง เมื อ ง Union
Building ทําเนียบประธานาธิบดี และที่ทํ า การของรั ฐ บาลที่ ใ หญ โ ตมโหฬารราวกั บ
พระราชวัง จนติดอันดับวาเปนทําเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก นําคณะเที่ยวชม
Union Building ทําเนียบประธานาธิบดี และที่ทําการของรั ฐ บาลที่ ใ หญ โ ตมโหฬารราว
กับพระราชวั ง จนติ ด อั น ดั บว า เป น ทํ า เนี ยบประธานาธิ บดี ที่ สวยที่ สุด ในโลก เข า ชม
พิพิธภัณฑวูร เ ทรคเกอร (Voortrekker Monument & Museum) ศู น ย รวมจิ ต ใจของ
ชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร อนุสาวรียแหงนี้สรางขึ้นเพื่อระลึ กถึ ง การเดิ น ทาง
อพยพของพวกบัวรจากปลายแหลมของทวีป เขาสูใจกลางประเทศแอฟริ กาใต แ ละร ว ม
ฉลองครบรอบ 100 ปของการสูรบกับชาวพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําคณะเดินทางสู หมู บ า นวั ฒ นธรรมเลเซดี (Lesedi Cultural Village) นํ า ท า นชม
ประวัติความเปนมา และความเปนอยูที่แตกตางของชนเผาพื้นเมืองตางๆ ของอัฟริกาใต
ที่มีการจัดแสดงบานเรือนที่อยูอาศัย ศิลปะการแสดงต า งๆ ของชนเผ า อาทิ เ ช น Zulu,
Xhosa, Pedi, Basotho เปนตน อิสระใหทานถายภาพและเพลิดเพลิ น กั บกิ จ กรรมต า งๆ
ภายในหมูบานตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ําสไตลอัฟริกัน ณ ภัตตาคารคารนิวอร BBQ หอมกรุน ที่มี
เนื้อหลากหลายชนิดใหทานไดทดลองชิมทามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก
นําทานเขาสูทพี่ ัก SOUTHERN SUN MONTECASINO HOTEL หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

Local
www.tsogosun.com

โจฮันเนสเบิรก - สวนเสือ - พักซาฟารี ลอดจ - Evening Game Drive

อังคาร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางเขาสูสวนเสือ The Lion Park พาทานนั่งรถชมชี วิ ต สั ต ว ปา อย า ง
ใกลชิด โดยแบงเปนโซนตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดศึกษาพฤติกรรมของสัตวโลกผูนารัก
อยางใกลชิด อาทิ โซนเจาปา ซึ่งจะรวม White Lion, Cheetah, Wild Dog และยั ง มี โ ซน
สัตวตระกูลมีเขาอยาง Springbuck, Gemsbok, Blesbok, ยีราฟ และ ม า ลาย อิ สระให
ทานไดเก็บภาพประทับใจกอนเดินทางกลั บ หากมี เ วลานํ า ท า นเที่ ยวชมย า นธุ รกิ จ ค า
เพชร ที่อัฟริกาใตมีเหมืองเพชรขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของโลกอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่อง
ของอัญมณีล้ําคา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสูเ ขตวนอุทยานสัตวปาขุนเขาพีลนั เนสเบิรก และปาซาฟารีของ
เอกชนเปดใหทานไดทองปาซาฟารี นําทานเขาพักในซาฟารีลอดจ ที่มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายครบครัน ทามกลางบรรยากาศที่ไมเหมือนใคร จากนั้นนําทานออกทองปา
ซาฟารีในชวงเย็น สัตวปาบางชนิดของอัฟริกาออกหากินในยามเย็นไมวาจะเปน BIG
FIVE ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่นารักอยางยีราฟ มาลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด
ทามกลางบรรยากาศยามอาทิตยอัสดง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารใน Lodge
นําทานเขาสูที่พัก BAKUBUNG BUSH LODGE หรือ KWA MARITANE BUSH
LODGE

Buffet

ทองปาซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรม
เดอะพาเลซ

ทองปาซาฟารีดูสัตวชวงเชา ที่วนอุ ท ยานสั ต ว ปา ขุ น เขาพี ลาเนสเบิ รก Pilanesburg
Nature Reserve วนอุทยานสัตว ปา ขุ น เขาพี ลาเนสเบิ รก รถที่ จ ะพาไปชมสั ต ว เ ป น รถ
แบบเปดโลงด า นข า งเป ด โล ง รั บลม จุ ค นได 20 คน รถแต ละคั น จะมี น ายพราน หรื อ
Ranger ซึ่งเปนทั้งคนขับรถและไกดคอยแนะนําวิธีการชมสัตวใหทราบ ปาพิลาเนสเบิ รก
แหงนี้มีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่ อ หลายร อ ยป
กอน ทําใหผืนดินมีแรธาตุอุดมสมบรูณ มีความเขียวชอุมเป น ที่ อ ยู อ าศั ยของสั ต ว น านา
ชนิด และแนนอนหมายรวมถึง ผูยิ่งใหญทั้งหา (Big Five) คือ ควายป า ช า ง สิ ง โต แรด
และเสือดาว ซึ่งถาไดเห็นครบก็ถือไดวาเปนการชมสัตวที่สมบูรณ แต ค อ นข า งเป น ไปได
ยาก เพราะสัตวที่นี่อยูกันอยางอิสระ ในปาซึ่งเปนปาโปรง ปาละเมาะและทุ ง หญ า สะวั น
นา จนถึงกึ่งทะเลทราย อัฟริกาใต มี สัต ว ปา กว า 220 ชนิ ด ซึ่ ง สั ต ว ปา ที่ มี ชี วิ ต อยู อ ย า ง
อิสระตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารเชาที่หอ งอาหารของลอดจ
นําคณะออกเดินทางเขาสู “ซันซิตี้” Sun City หรือ The Lost City เมืองลับแลแหงหุบ
เขาแสงตะวัน เปนเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อวาซอล เคิรซ
เนอร ที่ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลถึง 28,000 ลานบาท ใชเวลากอสรางนาน 18 ป
และความพยายามอีกลนเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันวางเปลาและแหงแลงในแควน
Bophuthatswana กลางอัฟริกาใตใหกลายเปนเมืองแหงความสําราญบันเทิงทุกรูปแบบ
โดยการเริ่มสรางโรงแรมไปเรื่อ ยๆ ตั้งแตโรงแรมเดอะซันซิตี้, โรงแรมเดอะคาบานาส,
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โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปค.ศ. 1992 เขาก็ไดสรางโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สุดใน
บรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ไดกลาวมานามวา เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace
of the Lost City) ดวยสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแตงภายใน
สไตลแอฟริกัน ใหสมกั บเปนอาณาจักรอลังการดาวลานดวงแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
Local
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับสิง่ อํานวยความสะดวก มีสระวายน้ําขนาดใหญ และทะเลน้ํา
จืดเทียมขนาดใหญยักษที่เรียกวา Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ
แวดลอมดวยขุนเขาและตนไมที่จัดตกแตงอยางเปนระเบียบสวยงาม ใกลๆ กันคือ
สะพานแหงกาลเวลา Bridge of time สองขางสะพานมีชางแกะสลักเรียงรายอยู สะพาน
นี้เชื่อมตอกับกองหินมหึมา ที่เชื่อวาเปน The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเปนการ
ตอกย้ําระลึกถึงความทรงจําเขาเลยสรางสะพานแหงนี้ขึ้น ทุกๆหนึ่งชัว่ โมงสะพานจะถูก
เขยาเสมือนแผนดินไหว นอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอลฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใชเปน
สถานทีแ่ ขงขันกอลฟนัดสําคัญๆ มาหลายตอหลายครั้งแลว ออกแบบโดยนักกอลฟชื่อดัง
ของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรง
ภาพยนตร รานคา บาร คาสิโนที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหเมืองนี้ไมเคยหลับใหล สวน
สัตว สวนพฤกษศาสตรที่รวบรวมพันธุไมจากทั่วโลกเอาไว พรอมน้ําตก และธารน้ําไหล
รินเอื่อยๆ ที่สรางความสดชื่อสบายอยางบอกๆไมถูก บางสถานที่และกิจกรรมบาง
ประเภทถูกสงวนไวสําหรับแขกที่มาพัก The Palace เทานั้น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
Chinese
นําทานเขาสูที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY
www.suninternational.com

โจฮันเนสเบิรก – บินภายในประเทศ - เคปทาวน

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสู สนามบินโจฮันเนสเบิรก เพื่อเตรียมตัวเดินทางโดยสายการบิน
ภายในประเทศสู เมืองเคปทาวน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมืองเคปทาวน ตั้งอยูในแหลมทางใตสุดของประเทศ เปนเมืองทองเที่ยวตางอากาศ และ
ยังมีแหลมตางๆ ที่เปนที่รูจักกันดีคือแหลมกูดโฮป และแหลมอากุ ลฮาส ซึ่ ง ตั้ ง อยู ปลาย
ใตสุดของทวีปแอฟริกา เปนจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดี ยมาบรรจบ
กันจึงทําใหมีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝงทะเลของเคปทาวนนี้ เปนเสนทางที่
นาเที่ยวที่สุดและมีวิวทิวทัศนที่งดงามนาตื่นตาตื่นใจเปนอยางยิ่ง แลวนําคณะเดินทางสู
ย า น Victoria & Alfred Waterfront วิ ค ตอเรี ย แอนด อั ลเฟรด วอเตอร ฟ ร อ นท
เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซขนาดใหญใหคุณไดสมั ผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน
มีรานคา รานอาหาร โรงภาพยนตร และเปนทาเทียบเรือขนาดเล็กอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพิเศษกุงมังกร+เปาฮือ้
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU LE VENDOME HOTEL หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

พฤหัสบดี
Buffet

Chinese
www.radissonblu.com

เกาะแมวน้ํา - เคปพอยท - แหลมกูดโฮป - นกเพนกวิน

ศุกร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเที่ยวชมความงดงามที่ซอนเรนของเมืองเคปทาวน เมืองเกาแกที่มีอายุกวา 300
ป ไดชื่อวาเปนเมืองที่สวยที่สุดในโลกแหงหนึ่ง ตั้งอยูปลายสุดทางฝงตะวันตกของ
ทวีปอัฟริกาใต เปนเมืองหลวงดานนิติบัญญัติของอัฟริกาใต มีอดีตเกาแกและทันสมัย
ที่สุด แถมดวยรางวัลการเปนเมืองที่ไดชื่อวาใจกวางที่สุดของอัฟริกาใตอีกดวย เพราะที่
เมืองนี้คนตางสีผวิ สามารถเดินเคียงบาเคียงกันไดทุกสถานที่ คณะลงเรือที่ทาฮูทเบย
(Hout Bay) เพื่อไปชมแมวน้ําที่ เกาะดุยเกอร (Duiker Island) เหลาแมวน้ําตัวอวนอุย
นอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาติ
แลวแวะเยี่ยมเหลาบรรดานก
เพนกวินอัฟริกันที่เมืองไซมอน (Simon's Town) ณ เมืองแหงนี้บานเรือนจะตั้ง
ลดหลั่นกันอยูตามเนินเขา หันหนาออกทะเล ซึ่งเจาของสวนมากเปนคนมีฐานะทั้งนั้น

Buffet
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เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร เจาบานตัวนอยนกเพนกวินอัฟริกัน ตัวผูมีสีสัน
มากกวาตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คลายแตมสีอายแชโดวไวอยางนั้น
สวนตัวเมียจะไมมี ลําตัวมีสีดําขาวตัดกัน แตตัวเมียมีสีน้ําตาล และมีขนาดใหญกวา นก
เพนกวินที่นี่ใชชวิ ิตอยางอิสระสบายอารมณตามธรรมชาติ แลวเดินทางสู แหลมแหง
ความหวัง หรือ แหลมกูดโฮป

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

5 ม.ค. 62
(7)
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสริฟดวยเมนูกงุ มังกร (Crayfish)
นําทานเที่ยวชมแหลมแหงความหวัง หรือ แหลมกูดโฮป (Cape of Good Hope) อยูใน
เขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาด
ใหญ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกัน ได
ชัดเจน บนผิวน้ําซึ่งเปนเหตุใหบริเวณนี้ ทองทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้
เพราะกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นมาปะทะกัน ทําใหยากตอการเดินทางโดยทางเรือ
ทั้งในสมัยโบราณและปจจุบัน ทัศนะวิสัยไมดีนักทําใหเรือชนหินโสโครกหรือชนกันเอง
เสมอๆ จนกอใหเกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติอันลี้ลับและเรื่องเลาขานเกี่ยวกับฟลาย
อิ้งดัตชแมน Flying Dutchman ซึ่งเปนชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช ที่พยายามจะเดิน
ทางออมผานแหลมกูดโฮป ใหไดแตก็ทําไมสําเร็จ ทําใหเรือสูญหายไปในทะเลทามกลาง
หมกหนาทึบจนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ Cape Point เคปพอยท จนไดเวลา
อันสมควร นําคณะออกเดินทางกลับสูเมืองเคปทาวน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU LE VENDOME HOTEL หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

เคปทาวน - เทเบิ้ล เมาเท น - ฟารมนกกระจอกเทศ - สแตลเลนบอช ไวนเทสติ้ง – สนามบินเคปทาวน – ดูไบ

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางขึ้นสู ภูเขาโตะ (Table Mountain) ภูเขาสูงยอดตัดตรง เหมื อ นกั บโต ะ
โดยกระเชาไฟฟาหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ซึ่งในชวงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุ ด วิ่ ง
ทั้งนี้เพือ่ ความปลอดภัยของผูมาเยือน ดานบนมีเสนทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดชมวิว รอบด า นได อ ย า งชั ด เจน ไกลไปจนถึ ง ตั ว เมื อ งเคปทาวน
ทีเดียว บนภูเขาโตะนี้มีสัตวตัวเล็กประเภทหนึ่งหน า ตาน า เอ็ น ดู ชื่ อ ว า ตั วแดสซี่ หรื อ
กระตายหิ น (Dassie or Rock Rabbit) มี ลักษณะกึ่ ง ผสมระหว า งกระรอกกั บกระต า ย
เปนมิตรกับผูคนที่ผานมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายลอมหลายต อ หลาย
ลูก แตที่โดดเดนคือ ไลออนเฮด (Lion Head) ภูเขาที่มองดูแลวใครๆ ก็ตองพูดวาคลา ย
หัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟาภูเขาลูกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก
หมายเหตุ กระเช า Cable Car จะป ด ทํ า การในช ว งที่ ลมแรงหรื อ มี ฝนตกจะหยุ ด วิ่ ง
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูมาเยือน โดยทางกลุมฯ จะจัดใหขึ้นชมวิวทิวทัศนของเมือ ง
เคปทาวนบนยอดเขา Signal Hill แทน
จากนั้ น นํ า คณะออกเดิ น ทางสู West Coast Ostrich Farm เที่ ยวชมฟาร ม เลี้ ย ง
นกกระจอกเทศขนาดใหญ เพื่ อ ที่ ท า นจะได สัม ผั สกั บวงจรชี วิ ต ของนกกระจอกเทศ
อยางใกลชิด รับชมและรับฟงเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ อันเปนสัตวเศรษฐกิจ
ที่ทํารายไดดี ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตวปกที่มีขนาดใหญและวิ่งเร็วที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศ ณ ภัตตาคาร
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บาย

16.30 น.
20.00 น.

6 ม.ค. 62
(8)

นําคณะเดินทางตามเสนทาง Wine Route แหลงรวมไรองุนและแหลงผลิตไวนขึ้นชื่อที่
สแตลเลนบอช Stellenbosch หรือ City of Oak เปนเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทําไวน
เกาแกเปนอันดับสองของแอฟริกาใต และที่นยี่ ังมีมหาวิทยาลัยที่เปดสอนการทําไวน
โดยเฉพาะ (Wine Maker) นําทานชม พิพธิ ภัณฑหมูบาน (Stellenbosch Village
Museum) ซึ่งภายในบานจําลองสภาพความเปนอยูของคนสมัยกอนถึง 4 ยุค อันไดแก
กระทอมชเรียดอรเฮยสโบราณ (1690-1720), บานเบลตเตอรมันเฮยส (1750-1790),
บานกรอเวอรเนอรสไตลจอรเจีย (1800-1830) และ บานเมอเรยสไตลวิคตอเรียยุคกลาง
(1840-1870) อิสระใหทานไดเดินเลนภายในเมือง ซึ่งยังคงรักษาอาคารบานเรือนสมัย
เกาไวไดในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู Neethlingshof
Wine Estate แหลงผลิตไวนขึ้นชื่อที่อยูใจกลางสแตนแลนบอชซอนตัวอยูบนเนินเขา
Bottelary และภูเขา Papegaaisberg นําคณะชมโรงงานผลิตไวนแดงคุณภาพ ซึ่งที่นี่
มีบริการใหชิมไวนกันดวย สําหรับทานที่ชื่นชอบก็สามารถซื้อติดมือกลับบานไดในราคา
ยอมเยา จนไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางกลับสูเ มืองเคปทาวน
นําคณะเดินทางสู สนามบินเมืองเคปทาวน
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK779 / EK372
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

ดูไบ – กรุงเทพฯ

( 20.00 - 07.35+1 )
( 09.30 – 18.40 )

อาทิตย

18.40 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภู มิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบู รณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)

Period

Tour Fare
Adults

30 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562

114,000.-

คาทัวรรวม :

Child 4-11
With Bed
103,000.-

Child 4-6
No Bed
92,000.-

SGL Supp
22,000.-

No TKT
ADL / CHD
-39,000.-29,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงไว ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
 คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เสนทางโจเบิรก-เคปทาวน
 คารถโคชมาตรฐาน ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-19 ทาน ใชรถปรั บอากาศขนาด 28 ที่นั่ง
20-24 ทาน ใชรถปรั บอากาศขนาด 38 ที่นั่ง
25 ทานขึ้นไป ใชรถปรับอากาศขนาด 44 ที่นั่ง
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุไวในโปรแกรม
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 ทาน (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต ไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงใหบริการ)
 คายกกระเปาในโรงแรม เฉพาะกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรั ม สวนกระเปาใบเล็ กอยูในความ
ดูแลของทานเองน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย
– หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีประกัน สุขภาพระหวางการเดินทาง หรือตองการคุมครองสัมภาระใน
การเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบ
เทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครือ่ งน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได
คาทัวรไมรวม :
 คาทิปคนขับรถ / Ranger (ทานละประมาณ 260 แรนด / 1 แรนด ประมาณ 2.30 บาท )
 คาทิปไกดทอ งถิ่น / และหัวหนาทัวร
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 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจา ยสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทาน
ไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ BT Global Connector เพื่อเปนการ
ยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับ
จากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอน
การเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม รับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม รับจองทัวรสําหรั บลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรั บเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร , ผูที่กอหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกั บผู
รวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาได
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของ
ตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวา
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือ
เปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทา นยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึง่ จะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันอุ บัติเหตุในระหวางการเดินทาง ของบริษัทเมืองไทยประกันภั ย ที่ระบุความ
รับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทาง
บริษัทฯจะไม รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจา ย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจา ยสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทาง
ตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
WWV09_SOUTH AFRICA 8 DAYS_EK (30 Dec ’18-6 Jan ‘19)

Page 7

เจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบินเอมิเรสต แอรไลนในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมล 50% ของสายการบินเอมิเรสต
ไดเทานั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรั บคาธรรมเนียม ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู
พัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในอัฟริกาใตไมมีหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room)
การระบุหองพักติดกันขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในอัฟริกาใต อาจมีบางแหงสําหรับหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความ
สะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE ได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 โปรแกรมทัวร รวมคาเขาชมถูกระบุไวในคอลัมน “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปด
ทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ
สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปน
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระเขาชม
และ Reservation Fee ไปเรียบรอยแลวแลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผูให บริการในแตละโรงแรม คาใชจายใบละประมาณ 5 แรนด / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินเอมิเรสต แอรไลน อนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบ
เทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบิน ภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจา ยในน้ําหนัก
สวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่ มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชดั เจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุห รี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
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, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด
-

เอกสารที่ใชสําหรับการเดินทางเขาประเทศแอฟริกาใต
และตองนําเอกสารถื อติดตัวในวันเดินทางดวย

กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บริ บูรณ เตรียมสูติบัตรตัวจริง และแปลเอกสารเปน ภาษาอังกฤษ รั บรองจากกรมการกงสุล (แจงวัฒนะ)
เทานั้น นําเอกสารถือติดตัว เพื่อใชในการเขาประเทศอัฟริกาใต
กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บริ บูรณ กรณีเดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับพอ หรือแม ทานใดทานหนึ่ง ตองใชจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศฉบับจริง และแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ รับรองจากกรมการกงสุล (แจงวัฒนะ) เทานั้น นําเอกสาร
ถือติดตัว เพื่อใชในการเขาประเทศอัฟริกาใต

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาท านไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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