
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 เปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยว สู่ดินแดนที่หลายคนใฝ่ฝัน 
แอฟริกาใต้ หลากหลายวัฒนธรรม สนุกกับกิจกรรม GAME DRIVE ที่จะพา
ท่านไปล่าเหล่าบ๊ิก 5 หรือเจ้ายักษ์ท้ัง 5 แห่งผืนป่า ต่ืนตากับเมืองลับแลแห่ง
หุบเขาแสงตะวัน ทุกความบันเทิงถูกรวบรวมอยู่ภายในอาณาจักรแห่งนี้ Sun 
City ชิมไวน์รสเลิศจาก ฟรัชฮอก พร้อมบรรยากาศของหมู่บ้านฮอลแลนด์ - 
ชมความน่ารักของเหล่าสิงโตน้อย เคปทาวน์ เมืองที่เปี่ ยมไปด้วยสีสันและ
ความมหัศจรรย์ ชมแมวน้าที่เกาะดุยเกอร์ ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวิน 
ข้ึนกระเช้าสู่มรดกโลกที่ย่ิงใหญ่ Table Mountain อ่ิมเอมกับบรรยากาศ
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน อร่อยกับอาหารหลากเมนู คัดสรรที่พักที่ได้
ระดับ และพรั่งพรอ้มด้วยความความสะดวกสบายแล้ว แล้วคุณ...จะรกัเรา 
 

 

 

การเดินทางรูปแบบใหม่ SMALL GROUP 
ออกเดินทางได้ ต้ังแต่ 4 ท่านขึน้ไป 
สามารถก าหนดการเดินทางเองได้  

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081


 

วันศกุรท์ี ่12 เมษายน 2562   (1) 

กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์

19.00 น. คณะพบกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าคอยต้อนรับพร้อมอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสาร  

20.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดย
สายการบนิ สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ 983 

 

วันเสารท์ี ่13 เมษายน 2562   (2)  

สิงคโปร ์ - กรุงพรทิอเรยี – ซนั ซติี ้ 

00.05 น.  น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอ
เปล่ียนเครื่องและเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยาน โออารแ์ทมโบ ประเทศแอฟรกิาใต้ 

01.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโออาร์แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก 
ประเทศแอฟรกิาใต้ โดยสายการบนิ สายการบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ 478 

 06.10 น.  น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานโออารแ์ทมโบ ประเทศแอฟริกาใต้ หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน า
ท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงพริทอเรยี เมืองแห่ง
ศูนย์กลางการบริหารของประเทศแอฟริกาใต้โดยมีจ านวนประชากรประมาณ 3 ล้านคนเศษ 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของกรุงพริทอเรียท่ีจะท าให้ท่านหลงรักสัมผัสกับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างผ่าน สถาปัตยกรรม การก่อสร้างบ้านเรือน และยังรวมไป
ถึงการแต่งกายของชาวเมอืงอีกด้วย... 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารท่านด้วย อาหารจนี 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองซันซิตี้ หรือ THE LOST CITY เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสง
ตะวัน เปน็เมอืงท่ีถกูเนรมติขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีท่ีชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ ท่ีลงทนุ
ด้วยเงินจ านวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปีจนกลายเป็นเมืองท่ี
รวมรวยความบันเทิงไว้เกือบทุกรูปแบบ  จากนั้นน าท่านเช็คอินเข้าสู่ THE PALACE OF THE 
LOST CITY ท่ีตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในใน
สไตล์แอฟริกัน จนดินแดนแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งจินตนาการ” จากนั้นน า
ท่าน ต่ืนตากับทะเลน้าจืดเทียมขนาดใหญ่ใหญ่ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท่ีมีชื่อเรียกว่า VALLEY OF 
WAVE ท่ีมีความคล้ายท้องทะเลของจริงโดยแวดล้อมไปด้วยขุนเขา และต้นไม้ท่ีจัดตกแต่ง
อย่างเปน็ระเบยีบสวยงามรวมไปถึงคล่ืนยักษ์เทียมท่ีคอยโถมกระหน่าสร้างความต่ืนเต้นให้กับ
ท่านอย่างต่อเนื่อง... บริเวณใกล้เคียงท่านจะได้ชมสะพานแห่งกาลเวลา THE BRIDGE OF 
TIME แปลกตากับสะพานทีมชี้างแกะสลักเรียงรายอยู่ตลอดแนว สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหิน
มหึมาท่ีเชื่อว่าเป็น THE LOST CITY ท่ีสูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้าระลึกถึงความทรง
จ าจึงสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น และท่ีพิเศษไปกว่านั้นคือทุกๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่า
เสมือนแผ่นดินไหว อีกท้ังบริเวณโดยรอบยังมี โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธคคาสิโนท่ีเปิด
ตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เมอืงแห่งนี้ไมเ่คยหลับใหล  

หมายเหตุ : ***เมื่อท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งนี้อย่าลืมพกบัตรผ่าน 
(กุญแจหอ้งพัก) ไปด้วย เพราะบางสถานทีแ่ละกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้ส าหรบัแขก
ที่มาพักที่ THE PALACE เท่าน้ัน *** ท่านสามารถกลับสู่ที่พักได้โดยรถรบั-ส่งภายในเมือง
ลับแลทีม่บีรกิารตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซนัซติี ้คอมเพล็กซ ์*** 

ค่า  บริการอาหารค่า  ณ CRYSTAL COURT RESTAURANT ภายใน THE 
PALACE OF THE LOST CITY บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ ห้องอาหารระดับ 4 ดาวที่ถูก
ออกแบบมาอย่างอลังการต่ืนตาไปกับห้องอาหารที่จะท าให้ท่านหลงรกัอกีท้ังรสชาติของ
อาหารทีคั่ดสรรค์มาเป็นพิเศษเพื่อมอบใหค้นพิเศษเช่นคณุ...  

ทีพ่ัก THE PALACE OF THE LOST CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่า   
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วันอาทิตย์ที ่14 เมษายน  2562   (3)  

โจฮันเนสเบิรก์ – MABULA LODGE – GAME DRIVE 

 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศแอฟริกาใต้ อันเป็นเขตท่ีมั่งค่ังและเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีใหญ่สุดของแอฟริกาใต้ เปน็
เขตเมอืงใหญติ่ดอันดับ 40 ของโลก นอกจากนี้โจฮันเนสเบริ์กยังเปน็เมอืงใหญท่ี่สดุท่ีต้ังอยู่บน
ดินแดนท่ีไมถ่กูแวดล้อมด้วยทะเลสาบ แมน่้า และแหล่งน้าอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากการอยู่บนท่ีสงู 
จึงมหีิมะตกเหมอืนกับกรุงพรทิอเรยี น าท่านสู ่มาบูล่า ลอดจ์ (THE MABULA GAME LODGE) 
สถานท่ีท่ีได้รับสมญานามว่าวิวทิวทัศน์มีความงดงามราวภาพวาด ความงามของสถานท่ีแห่งนี้
ได้ถูกน ามาเป็นสถานท่ีจัดงานแต่งงาน การประชุมนอกสถานท่ี และยังเต็มไปด้วยกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย อาทิ บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็นต้น ระหว่างทางท่านจะได้
สัมผัสกับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ท่ีอาศัยรวมตัวกันอยู่
บริเวณปา่แห่งนี้ **ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ** 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในมาบูล่าลอดจ์ บรกิารท่านด้วย
เมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์แอฟรกิา 

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศยัในบรรยากาศแบบซาฟารีอย่างแท้จริง จน
ได้เวลาอันสมควร น าท่านสู่ ดินแดนแห่งซาฟาร  ีสนุกสนาน และต่ืนเต้นกับ การน่ังรถเปิด
ประทุนส่องสัตว์คันละสี่ท่าน น าท่านต่ืนตาต่ืนใจไปกับการค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่
สญัลักษณข์องแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโต, เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางปา่ซาฟารี
ในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพพระ
อาทิตย์ตกดินท่ีสวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนติค  จนกระท่ังได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางกลับสูโ่รงแรมท่ีพัก 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในมาบูล่าลอดจ์ บรกิารท่านด้วยเมนูบุฟ
เฟ่ต์สไตล์แอฟรกิาใต้ทีจ่ะท าใหท่้านได้ล้ิมรสชาติของอาหารทีแ่ปลกใหม่ทีคั่ดสรรค์มา
อย่างพิถพีิถัน พรอ้มชมโชว์พื้นเมืองระหว่างมื้ออาหาร  

ทีพ่ัก THE MABULA GAME LODGE หรอืเทยีบเท่า   
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วันจันทรท์ี ่15 เมษายน 2562     (4)  

GAME DRIVE – LION AND SAFARI PARK – LESEDI VILLAGE 

 
05.00 น. น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการน่ังรถบุกป่ากับกิจกรรม

ส่องสัตว์ยามเช้า น าท่านเดินทางสู่ อาณาจักรแห่งซาฟาร ีน าท่าน ชมสัตว์ป่านานาชนิดของ
แอฟริกันท่ีหาชมได้ยากอย่างใกล้ชิด เช่น แอนเทโลป เสือ ม้าลาย ยีราฟ ฯลฯ น าท่าน
สนุกสนานต่ืนเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้จนได้เวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางกลับสู ่โรงแรมท่ีพัก 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่LION PARK สมัผัสประสบการณ์ผจญภัยใกล้ชิดสตัว์ปา่ท่ีมชีื่อเสียง

ระดับโลกแห่งแอฟริกา ชมสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ เดินเล่นกับเสือชีตาห์ และให้อาหารยีราฟ ส ารวจ
สวนสงิโตและเพลิดเพลินไปกับความน่ารักของสตัว์ปา่แอฟริกาท่ีนี ่ชมสตัว์กินเนื้อ ละมั่งหลาก
สี พบปะลูกสิงโต สวนนี้เป็นท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเขตอนุรักษ์ซึ่งช่วยปกป้องสัตว์
ป่าแอฟริกาท่ีหายาก เส้นทางน าชมสัตว์ป่านี้จะมีไกด์ท่ีมีความรู้คอยให้ข้อมูลเก่ียวกับสัตว์
ต่างๆ จะได้เห็นสตัว์ท่ีใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระในท้องทุ่งกว้าง  

เทีย่ง บริการอาหารกลาง วัน  ณ ภัตตาคาร  ภัตตาคาร  BULL & BUCK 
RESTAURANT ภายใน LION PARK ภัตตาคารทีจ่ะท าให้ท่านได้รบัรสชาติความอรอ่ยของ
อาหารแอฟรกัินแท้ๆ เสิรฟ์ท่านด้วย สเต็กเน้ือชั้นด ี

จากนั้นเดินทางสู่ LESEDI CULTURAL VILLAGE ชมหมู่บ้านจ าลองของชนเผ่าแอฟ
ริกันพื้นเมืองแหล่งรวบรวมความเป็นเอกลักษณ์ดังเดิมของชาวแอฟริกัน หมู่บ้านท่ีจ าลอง
อาคารบา้นเรือนและรูปแบบการใช้ชีวิตจริงๆของเหล่าชนเผ่าพ้ืนเมอืง ต้ังแต่ประเพณกีารเดิน
ทางเข้าบ้าน การขอพร การสู้รบและอาหารการกินโดยนักแสดงท่ีเป็นคนในชนเผ่าจริงๆ ปิด
ท้ายด้วยโชว์การแสดงเต้นร าด้ังเดิมอีกด้วย... 

ค่า CARNIVORE RESTAURANT ภัตตาคารอาหารชื่ อ ดั งที่ตกแต่งและ
ออกแบบจนได้อารมณ์ความเป็นแอฟรกัินแท้ๆพรอ้มอาหารทีคั่ดสรรค์มาโดยเฉพาะเพื่อค่า
คืนทีแ่สนพิเศษในวันนี.้.. 

ทีพ่ัก RADISSON BLU SANDTON HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
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tel:0866888081
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น่ังบอลลูนยามเช้า – เคป ทาวน์ – TABLE MOUNTAIN  
 
เช้าตรู ่ น าท่านเดินทางออกจากโรงแรม เพื่อให้ท่านข้ึนบอลลูนชมวิวทัศน์ยามเช้า 

พร้อมบริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง  ขอมอบความประทับใจกับ HOT AIR 
BALLOON น าท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าบนน่านฟ้าของแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เห็นวิว
ทิวทัศน์ของท้องทุ่งหญ้าท่ีกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา อีกท้ังท่านยังสามารถมองเห็นชีวิตสัตว์ป่า
นานาชนิดได้อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ...  

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสูท่่าอากาศยาน โออารแ์ทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิรก์ เพื่อเดินทางสู ่ท่า

อากาศยานเคปทาวน์  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรเิวณสนามบิน 
14.05 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน์ โดยสายการบิน สายการ

บินเซาท์แอฟรกัินแอรเ์วส์ เท่ียวบนิท่ี SA 327 
16.15 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานเคปทาวน์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดินทางโดยรถ
โค้ชปรับอากาศ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ TABLE MOUNTAIN ภูเขารูปโต๊ะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติของโลก น าท่านขึ้นสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (CABLE CAR) ท่าน
สามารถเดินลัดเลาะตามแนวขอบเขาเพื่อชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจนไกลไปจนถึงตัวเมือง
เคปทาวน์ นอกจากนั้นท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็น แดสซี่ หรือ กระต่ายหินมีลักษณะก่ึงผสม
ระหว่างกระรอกกับกระต่ายท่ีเป็นมิตรกับผู้คนท่ีผ่านมาเยือน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
VICTORIA & ALFRED WATERFRONT สถานท่ีท่ีคนท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวต่างให้ความ
สนใจ ภายในมท้ัีงร้านอาหาร ร้านค้าขายท่ีเปน็งานฝมีอื เสื้อผ้า รองเท้า และอ่ืนๆอีกมากมาย... 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย ณ THE WANG THAI LAGOON 
BEACH RESTAURANT 

ทีพ่ัก WESTIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันพุธที ่17 เมษายน 2562  (6)  

ท่าเรอื ฮูท เบย์ – ชมแมวนา้ ณ เกาะดยุเกอร ์– ชายหาดโบลเดอร ์– แหลมแหง่ 
ความหวัง 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ท่าฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพื่อไปชมแมวน้าท่ี เกาะดุยเกอร์ 

(DUIKER  ISLAND) โดย เรือท้องกระจกขนาดใหญ่ แมวน้า ท่ีอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ 
จะต่างจากแมวน้าท่ัวไป จัดอยู่ในกลุ่ม FUR SEAL ลักษณะคล้ายสิงโตทะเล จากนั้นน าท่านไป
สัมผัสความน่ารักของเหล่านกแพนกวินแอฟริกัน ณ ชายหาดโบลเดอร ์(BOULDER BEACH) 
ท่านจะได้พบกับเหล่าเจ้าบ้านตัวน้อยท่ีต่างคอยมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนนั้นก็คือ เพนกวิน
แอฟริกัน ตัวผู้มีสีสันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู ส่วนตัวเมียจะไม่มี 
ล าตัวมีสีด าขาวตัดกันแต่ตัวเมียมีสีน้าตาล และมีขนาดใหญ่กว่านั้นเอง ท่านสามารพักผ่อน
เก็บภาพได้ตามอัธยาศยัซึ่งท่านจะสามารถพบเหล่านกแพนกวินได้ท่ัวท้ังชายหาด... 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BARRACUDAS RESTAURANT 
บรกิารท่านด้วยเมนู ซฟีู้ดพิเศษด้วยเมนูกุ้งมังกร (CRAYFISH)  

จากนั้นเดินทางสู่ CAPE POINT NATURE RESERVE น าท่านขึ้นรถรางเพ่ือไปชม
ทิวทัศน์อันสวยงามท่ี CAPE POINT จุดเชื่ อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทร
แอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต เพื่อน าท่านเดินทางสู่ แหลมแห่ง
ความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) อยู่ในเขตสงวน CAPE OF GOOD 
HOPE NATURE RESERVE ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่สถานท่ีแห่งนี้มีชื่อเสียง
เล่ืองลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลก
ตะวันออก และปจัจุบนัได้รับการขนานนามว่าถ้าใครได้มโีอกาสมาเยอืนเมอืงเคปทาวน์ ต้องไม่
พลาดท่ีจะมาชมวิว ณ แหลมกู๊ดโฮป แห่งนี้... 

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร SEA PALACE CHINESE RESTAURANT 
ภัตตาคารระดับ 4 ดาว บรกิารท่านด้วยอาหารจนี  

ทีพ่ัก WESTIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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FRANSCHHOEK – โรงงานช็อคโกแลต – BLAAUWKLIPPEN WINE ESTATE – 
STELLENBOSCH  

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ FRANSCHHOEK เมอืงเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อีกท้ังยังขึ้นชื่อ
เรื่อง WINE และยังเป็นหนึ่งใน CAPE WINELANDS อีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE 
HUGUENOT CHOCOLATE FACTORY ท่ีต้ังอยู่ ภายใน FRANSCHHOEK เพื่อไปชมวิธีการ
ท าช็อคโกแลต และได้ล้ิมลองช็อคโกแลตสุดแสนกลมกล่อมท่ีรับรองได้ว่าท่านจะต้อง
ประทับใจอย่างแน่นอน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLAAUWKLIPPEN WINE ESTATE แหล่ง
ผลิตไวน์องุ่นชั้นดีและยังมชีื่อเสยีงโด่งดังไปท่ัวโลกอีกด้วยหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน 
น าชม BLAAUWKLIPPEN WINE ESTATE เพื่อน าท่านไปชมห้องเก็บไวน์ และถังไวน์ อีกท้ัง
ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติไวน์จากแหล่งผลิตโดยตรงอีกด้วย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงงานผลิตไวน์ชื่อดัง มื้อนี้
เสิร์ฟท่านด้วยเมนูที่สุดพิถีพิถันและมีความหมาย โดยเสิร์ฟท่านด้วย 6 COURSE MENU 
อาทิ  FROM THE SEA , FROM THE TERROIR , FORM THE LAND , FROM THE EARTH,  
FROM THE DAIRY และ SWEET ENDING 

จากนั้นเดินทางสู ่เมืองสเตลเลนบอช (STELLENBOSCH) เมอืงเก่าแก่อันดับสองของ
แอฟริกาใต้รองจากเคปทาวน์ แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เสน่ห์และสวยงามด้วยสถาปัตยกรรม
บ้านเรือนแบบเคปดัชต์อันงามสง่างดงาม เหมือนย้อนเวลากลับไปเดินอยู่ในยุโรปสมัย
คลาสสคิ อีกท้ังยังได้รับฉายาว่าเปน็ “CITY OF OAKS” หรือ เมอืงแห่งต้นโอ๊ค ซึ่งถกูน ามาปลกู
จนเต็มท่ัวเมืองโดยกลุ่มผู้ต้ังถ่ืนฐานสมัยแรกเริ่มและปัจจุบันได้กลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศแอฟริกาใต้  

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร MOYO RESTAURANTS ภัตตาคารระดับ 4 
ดาว ทีถู่กออกแบบและตกแต่งได้อย่างลงตัวทีม่าพรอ้มกับเมนูอาหารทีท่กุจานล้วนคัด
สรรค์วัตถุดิบมาเปน็อย่างดเีพื่อใหอ้าหารแต่ละจานออกมาอย่างดทีีสุ่ด... 

ทีพ่ัก WESTIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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FRANSCHHOEK – โรงงานช็อคโกแลต – BLAAUWKLIPPEN WINE ESTATE – 
STELLENBOSCH  

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้น เฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง ท่านจะได้เห็นความสวยงาม
ของเมืองได้ โดยรอบ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ KIRSTENBOSCH 
NATIONAL BOTANICAL GARDEN สวนพฤกษชาติท่ีได้รับการขนานนามว่าดีท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ท่านสามารถชมพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองท่ีหาได้ยากในปัจจุบันซึ่งมีมากกว่า7,000 สายพันธุ์
ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อยใจท่านกลางความอุดมสมบูรณข์องพันธุ์ไมน่านาชนิด ได้ตามอัธยาศยั
ได้เวลาอันสมควร...น าท่านเดินทางสู ่V&A WATERFRONT เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน V&A WATERFRONT บริการ
ท่านด้วยอาหารสไตล์ตะวันตก 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าทูโอเชยีนส์ น าท่านท่องโลกใต้ท้องทะเล สัมผัส
กับเหล่าสัตว์น้านานาชนิดท่ีพร้อมใจกันแหวกไหว้เข้ามาตอนรับแขกผู้มาเยือนอย่างไม่ขาด
สาย เช่น ฉลาม กระเบน ปลาแถบทรอปิคอล พร้อมเหล่าสัตว์น้าหายากมากมาย...จากนั้นน า
ท่านสู่ THE MALAY QUARTER หรืออีกชื่อคือ โบคาป (BO'KAAP)  เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์มาเลย์ท่ีหลากหลายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ท่ีมชีีวิตชีวาและมเีสน่ห์แห่งนี้ และ
อาคารท่ีทาสีสันอย่างสดใส โบคาปเป็นละแวกท่ีโดดเด่น ขึ้นชื่อส าหรับบ้านเรือนท่ีทาสีสัน
อย่างสดใสและมีบรรยากาศท่ีร่าเริง เขตชุมชนเก่าบนเนินเขาซิกแนลฮิลล์แห่งนี้ ประกอบด้วย
ถนนท่ีปูด้วยหินและอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืชมพระอาทิตย์ดวง
กลมโต ท่ีก าลังจะตกดิน ในบรรยากาศท่ีสุดอบอุ่นและแสนโรแมนติก พร้อมการบริการ
เครื่องด่ืมท้ังแชมเปญและน้าผลไม ้ตลอดการล่องเรือ... 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร WANG THAI RESTAURANT บรกิรท่านด้วย
อาหารไทย 

ทีพ่ัก WESTIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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เคป ทาวน์ – สนามบิน 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร  น าท่านเดินทางสู่ท่า
อากาศยานเคปทาวน์ 

10.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานสิงคโปรช์างง ีประเทศสงิคโปร์ โดย
สายการบนิ สายการบนิสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ 479 

 

วันอาทิตย์ที ่21 เมษายน 2562    (10)  

เคป ทาวน์ – สนามบิน 
06.10 น.  น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสงิคโปรช์างงี ประเทศสงิคโปร์ เพื่อรอ

เปล่ียนเครื่องและเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทย 

09.45 น.  น าท่านออกเดินทางสู ่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ
สิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบนิท่ี SQ 972 

11.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เมนูอาหาร 
และภัตตาคาร อาจมกีารเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง 

***ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นรายการการอาหารตามความเหมาะสมและฤดกูาล*** 
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อัตราค่าบรกิาร กรณเีดินทางกรุป๊เล้ก / PRIVATE GROUP 
 

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1.  ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเสน้ทาง และ สายการบนิท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

2.  ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน (โรงแรมในแอฟรกิาใต้ จะไมม่หี้องพัก ส าหรับ 3 ท่าน หากมา 3 ท่าน จ าเปน็ต้องจ่ายค่า  

พักเด่ียวเพ่ิมส าหรับท่านท่ี 3) 

3.  ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

3.1  กรณมีผีู้เดนิทาง 4 ท่าน ทางบริษัท จะใชร้ถโค้ชขนาด 7 ท่ีนั่ง  

3.2  กรณมีผีู้เดนิทาง 6 ท่าน ทางบริษัท จะใชร้ถโค้ชขนาด 12 ท่ีนั่ง 

3.3  กรณมีผีู้เดนิทาง 8 ท่าน ทางบริษัท จะใชร้ถโค้ชขนาด 12 ท่ีนั่ง 

4.  ค่ามคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และหัวหนา้ทัวร์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5.  ค่าประกันอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 5,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1.  ค่าใช้จ่ายสว่นตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท์ เปน็ต้น 

2.  ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

3.  ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสอืเดินทาง 

4.  ค่าภาษีน้ามนัท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมอีก 

5.  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 

ขนาดรถทีใ่ช ้ 7 ทีน่ั่ง 12 ทีน่ั่ง 12 ทีน่ั่ง 

ผู้ใหญ่  พักหอ้งคู่ 
พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ 

245,500.- 
20,000.- 

225,500.- 
20,000.- 

215,500.- 
20,000.- 
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เง่ือนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท   

ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชื่อบญัชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สขุุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรายวัน 

หรอื ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บัญชกีระแสรายวัน 

 “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
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คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ..มเีตยีงเสรมิ ) 
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มเีตยีงเสรมิ ) 
พักเดีย่วเพิ่ม (ได้รบัคะแนนเพิ่ม) 
มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1989 
1889 
1799 
1689 
200 

1339 

1989 
1889 
1799 
1689 
200 

1339 

 

• สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
• คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตามยอดการช าระจรงิ 
• สมาชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมพีฤติกรรมเปน็ท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไมร่ักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, 
ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไมช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์
ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมผู้ีเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ
ทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอ้ยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า
เปล่ียนชื่อต๋ัวเครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการท่ีท่านถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตผุลสว่นตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทาง
ไมถ่กูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสาร
ของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายอย่างใด ๆ  อันเกิดขึ้นแก่ทรัพยส์นิของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียว
เอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเปา๋เดินทาง ไมส่ามารถหักทอนเปน็สว่นลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป
กับคณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่ง
ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 
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19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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