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เคปทาวนสเตลเลนบอช 

โดยสายการบิน การตา แอรเวย 
สัมผัสมนตเสนหแหงเมือง Cape Town  เมืองที่ไดรับเลือก 

ใหเปนเมืองทีน่าเทีย่วที่สดุในโลก จากนักเดินทางทั่วโลก 
ข้ึนเทเบิลเมาทเทน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ 

ออกรอบสองสนามที่ติดอันดบั TOP 5 ของแอฟริกาใต  Arabella Golf และ Pearl Valley 

ชิมไวนทีเ่มือง Stellenbosch เมืองเกาที่มีเสนหสวยงาม 

ดวยสถาปตยกรรมบานเรือนแบบเคปดชัตอันงามสงา 
เมนูพิเศษ SUSHI DINNER WITH WINE 

ประทับใจกับการ ลองเรือจิบแชมเปญชมพระอาทิตยตกที่เคปทาวน 
เดินทางโดยสายการบินการตาร แอรเวยส สายการบินที่ดทีีสุ่ดในโลกประจําป 2011 จาก STARTRAX " 

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – โดฮา / โจฮันเนสเบิรก       (อาทิตย) 

2330 น.       คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร Q เขาประตูที่ 7 

  สายการบิน QARTAR AIRWAYS เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ ตรวจเช็คเอกสาร และสัมภาระกอน 

   การเดินทาง 

วันที่สอง  โดฮา – เคปทาวน        (จันทร) 
0240 น.  ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 611 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเคร่ือง) 

0530 น.  ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการตา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

0705 น.  ออกเดินทางสู เมืองเคปทาวน  โดยเทีย่วบินที่ QR 582 

17.40 น. ถึงเมืองเคปทาวน เมืองซ่ึงตั้งอยูในแหลมทางใตสดุของประเทศ  เมืองเกาแกทีม่ีความสําคัญทางประวัติศาสตรยาวนานกวา 300 

ป  เปนเมืองตากอากาศทีส่วย และมีเสนหที่สุดเมืองหนึ่งในโลก  อีกทั้งมคีวามละลานหลากหลายของผูคน และวัฒนธรรม   ลาสดุ 

ไดรับการจัดอันดับใหเปน  

TRAVELLERS’ BEST CITY IN THE WORLD 2011 โดย TRIP ADVISOR  เวบไซดยอดนิยม และไดรับความเชื่อถือจากนัก

เดินทางทั่วโลก 

เย็น  หลังอาหารค่ํา  พาทานข้ึนสูยอดเขา  Signal Hill  เพื่อชมบรรยากาศยามค่ําอันแสนงดงามเหมือนฝน 

ของเมืองเคปทาวน  ที่ตระการตาไปดวยแสงไฟกระจางทั่วพื้น  แลวถูกโอบลอมไวดวยมหาสมุทรแอตแลนติค 

อันกวางใหญ   

  จากนั้น  นําทานเขาสูที่พัก  โรงแรม Protea President  ที่ตั้งอยูใกลทะเล ยาน Sea point 

 

วันที่สาม เคปทาวน         (อังคาร) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางขึ้นสู TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยทางธรรมชาตขิองโลก ภูเขาสูงยอดตดัตรง 

   เหมือนกับโตะ ดวยกระเชาไฟฟาหมุนรอบตัวเอง (CABLE CAR) ซ่ึงในชวงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งนี้ 

   เพื่อความปลอดภัยของผูมาเยือน ขึ้นมาดานบน มีเสนทางเดินลดัเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อใหนักทองเที่ยว 
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   ไดชมวิวรอบดานไดอยางชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน ทีเดียว บนภูเขาโตะนี้มีสตัวตัวเล็กประเภทหนึ่ง 

   หนาตานาเอ็นดู ช่ือวาตัวแดสซ่ี หรือ กระตายหิน (DASSIE OR ROCK RABBIT) มีลกัษณะกึ่งผสมระหวาง 

   กระรอกกับกระตาย เปนมติรกบัผูคนที่ผานมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายลอมหลายตอหลายลูก  

   แตที่โดดเดนคือ ไลออนเฮด (LION HEAD) ภูเขาที่มองดูแลวใครๆ ก็ตองพูดวาคลายหัวสิงโตในเวลาที่พระ 

   อาทิตยกําลังจะลับขอบฟาภูเขาลูกนีม้ีสีแดงสวยงามยิ่งนกั  

1200 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  สัมผัสเคปทาวน  ดินแดนใตสดุของประเทศแอฟริกาใต และของทวีปแอฟริกา  ที่ผูคนตางกลาวขานกันวา  

  เคปทาวนเปนเมอืงตากอากาศแสนงาม  ดั่งพระเจาหวานอัญมณอัีนล้ําคาไวในทกุสรรพสิ่ง  เที่ยวชมเมือง 

  ที่มีบรรยากาศและกลิ่นอายแบบยุโรป ดวยสถาปตยกรรมแบบวิคตอเรยี  ชมสวนสวย COMPANY GARDEN  

ที่ขนาบดวย อาคารรัฐสภา ที่โดดเดน และงดงามดวยสถาปตยกรรมไฮวคิตอเรีย  จากน้ัน เที่ยวชม บัว-คาป  

( แปลวาเคปตอนบน ) เปนชุมชนที่มีเอกกลกัษณโดดเดนดวยอาคารบานเรือนที่ทาสีสดใส สวยงาม 

 เย็น  สัมผัสประสบการณพิเศษ อันสุดแสนประทับใจ  ดวยการลองเรือพรอมบริการเครื่องดื่มแชมเปญ 

เพื่อชมแสงพระอาทิตยใกลอสัดง ณ ทองทะเล ซึ่งใหแสงและสีที่งดงามเกินคําบรรยาย  เมื่อลองเรือ 
กลับ  ทานจะไดเห็นตัวเมืองเคปทาวนในมุมที่สวยที่สุด  และในเวลาที่มแีสงไฟงดงามที่สุด  ถือเปน 
ประสบการณท่ียากจะลืมเลอืน 

1900 น.  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

   นําทานเขาที่พัก PROTEA PRESIDENT หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี ่  เคปทาวน  -  สเตลเลนบอช      (พุธ)  
เชา พาทานอกรอบที่........................  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮาสในสนามกอลฟ 

บาย พักผอนตามอัธยาศยั 

1900 น.   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวยอาหารทะเลเลิศรส สไตลยโุรป  พรอมเสริฟไวนรสชาด ี

  เพิ่มสสีันใหราตรีนี้อ่ิมอรอย และประทับใจ 

   นําทานเขาที่พัก PROTRA STELLENBOSH หรือเทียบเทา 

 

วันที่หา  เกาะแมวน้ํา  -  แหลมกูดโฮป -  ดูนกเพนกวิน – ชิมไวน    (ศุกร) 

0700 น.  บริการอาหารเชาที่โรงแรม 

เชา  นําทานลงเรือที่ทา ฮูทเบย (HOUT BAY) เพื่อไป ชมแมวน้ําที่ เกาะดุยเกอร (DUIKER ISLAND) เหลา 

   แมวน้ําตัวอวนอยุนอนเบียดเสยีดอาบแดดกันเตม็เกาะตามธรรมชาติแลวเขาสูเมืองไซมอนส  

(SIMON'S TOWN) ณ เมืองแหงนี้บานเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยูตามเนินเขา หันหนาออกทะเล  

1230 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  เดินทางเขาสูบริเวณ ชายหาดโบลเดอร BOULDER BEACH เจาบานตัวนอยนกเพนกวินแอฟริกัน ตัวผูมีสสีัน 

   มากกวาตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชีมพ ูคลายแตมสีอายแชโดวไวอยางนั้น สวนตัวเมียจะไมมี  

   ลําตัวมสีีดําขาวตัดกัน แตตัวเมยีมสีีน้ําตาล และมีขนาดใหญกวา นกเพนกวินที่นี่ใชชิวิตอยางอิสระสบาย 

   อารมณตามธรรมชาติ คณะเดินทางสูแหลมแหงความหวัง หรือ แหลมกูดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE)  

   อยูในเขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE ปลายสดุแหลมมีประภาคารขนาดใหญ  

   จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอนิเดียและมหาสมุทรแอตแลนตกิมาบรรจบกันไดชัดเจนบนผิวน้ําซ่ึงเปนเหตุให 

   บริเวณน้ี ทองทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นมาปะทะกัน  
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   ทําใหยากตอการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมยัโบราณและปจจุบัน ทัศนวิสยัไมดีนักทําใหเรือชนหินโสโครกหรอื 

   ชนกันเองเสมอๆ จนกอใหเกิดเรือ่งราวของภาพหลอน มิติอันลี้ลบัและเรื่องเลาขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดตัชแมน  

   FLYING DUTCHMAN ซ่ึงเปนช่ือเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช ที่พยายามจะเดินทางออมผานแหลมกูดโฮป  

   ใหไดแตก็ทําไมสําเร็จ ทําใหเรือสูญหายไปในทะเลทามกลางหมอก หนาทึบจนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สดุ 

   คือ CAPE POINT  จากนั้น  พาทานเที่ยวชม ST.JAMES BEACH  พบกระทอมสลีูกกวาดสําหรับเปล่ียนชุดลง 

ทะเล  เรียงแถวหนากระดานอยูริมหาด สวยสะดุดตา 

1900 น. บริการอาหารค่ํามื้อพิเศษดวย “ซูชิ” จากเชฟฝมือดีที่ตกแตงอาหารไดเลศิทั้งรสชาด และ งดงามดวยการจัดวาง  พรอม
เสร์ิฟไวนหนึ่งที่เพื่อเสริมใหทานเพลิดเพลนิกับรสชาดอาหารยิ่งข้ึน   

   นําทานเขาที่พัก PROTEA STELLENBOSCH หรือเทียบเทา 

 

วันที่หก  สเตลเลนบอช         (พฤหัส) 
เชา พาทานอกรอบที่........................  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮาสในสนามกอลฟ 

บาย พักผอนตามอัธยาศยั   

1900 น.   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    

  นําทานเขาที่พัก PROTEA STELLENBOSH หรือเทียบเทา 

 

วันที่เจ็ด  เคปทาวน – โดฮา        (เสาร) 

0700 น.  บริการอาหารเชาที่โรงแรม 

เชา บริการอาหารเชาที่โรงแรม  จากนั้น  พาทานเที่ยวชมเมือง STELLENBOSCH เมืองเกาแกอันดบัสองของแอฟริกาใตรองจากเคป

ทาวน  แตมีเสนห  สวยงาม ดวยสถาปตยกรรมบานเรือนแบบเคปดัชตอันงามสงา   

งดงามเหมือนยอนเวลากลับไปเดินอยูในยุโรปสมัยคลาสสิค   จากน้ัน   อิสระใหทานเลือกเดินหาซื้อของ 

ที่ระลึกอันหลากหลายบนนถนนเล็กๆแสนนารักกลางเมือง จากนัน้ พาทานเที่ยวชมไรองุน  พรอมบริการชมิไวน  ในแหลงผลิตไวน

อันลือชื่อ  บริการพิเศษใหทานมีโอกาสชิมชีสรสดี  ซึ่งทานสามารถเลือกสรรชีสที่ถกูปากรับประทานคูกับไวนทีท่าน
ถูกใจไดดวย  

1230 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา ของฝาก ของที่ระลึก  

 --.--  ไดเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเคปทาวน 

1855 น.  ออกเดินทางสูโดฮา โดยสายการบิน การตา แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 583 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง) 

 

วันที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ         (อาทิตย) 

0650 น.  ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

0805 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 610 (อาหารและเครื่องดืม่บริการบนเครื่อง) 

1855 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...และประทับใจ 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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กําหนดวนัเดนิทาง 
ราคาผูใหญ 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ 

 จํานวน 4-7 ทาน 58,000 12,000.- 
 จํานวน 8-12 ทาน 52,000 12,000.- 
 ตองการลามแปล เพิ่มคาใชจาย.............   

 
อัตราคาบริการรวม 

  คารถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวในรายการ พรอมไกดขับรถชาวแอฟริกาน (คนขาว) ที่ชํานาญเสนทาง 

   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามระบุในรายการ 

  โรงแรมที่พักตามรายการระบุ หรือเทียบเทา 

  คาอาหารตามรายการระบุในรายการ 

  คาออกรอบสองสนาม Arabella Golf และ Pearl Valley  หรือเทียบเทา (ไมรวม Golf cart และ แคดดี้) 

 ประกันการเดินทางของ บริษัท ACE INSURANCE ตามเงือ่นไขประกันกลุม 

        ในวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000 บาท 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินการตา แอรเวย 

         เสนทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-เคปทาวน-โดฮา-กรุงเทพฯ 

 คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% / คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% 
 คาทิปไกด (ตามที่ทานไดรับการบริการ) 
 คาธรรมเนียมคาทําหนังสือเดินทาง 

  คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท 

 
หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง และเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ 

ผูเดินทางเปนสําคัญบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดการเดินทางทองเที่ยว โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ 

สถานที่ทองเที่ยวเพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือความ

เสียหาย ที่เกิดจากโรงแรม ที่พัก ยานพาหนะ  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย การผละงานการจลาจล 

สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความลาชาของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะทองถิ่น และการ

ถูกปฎิเสธใหเขาเมืองในตางตางประเทศ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 
หมายเหตุ 2 
1. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น หากออกตั๋วไปแลวไมสามารถยกเลกิ 

    หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสายการบินจะเรียกเก็บเตม็จํานวน โดยไมมีการคืนเงินทั้งหมด ภายใต 

     เงื่อนไข “ตั๋วราคาพิเศษ” ที่เปนแบบหมูคณะ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องจากทางสายการบนิไดข้ึนภาษีน้ํามัน (FUEL SURCHARGE) 

 



(5) 

 
 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทานที่ยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน 

    สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. หนังสือเดินทางไทย ไมตองขอวีซาเขาประเทศรัสเซีย สามารถอยูไดไมเกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายหุนงัสือเดินทาง 
     ตองเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
6. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ 

    เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
การยกเลกิ 

- ยกเลกิกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท (ไมคืนเงินมดัจํา) 

- ยกเลกิกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  

- ยกเลกิกอนการเดินทาง 8 – 14 วัน  เก็บคาใชจาย ทานละ 28,000 บาท  

- ยกเลกิการเดินทาง 7 วัน   เก็บคาใชจายทั้งหมดที่เกดิข้ึนจริง และจะคืนสวนที่เหลือใหกับทาน 

 

 
ใบตอบรบัการเดนิทาง 

รายการทัวร  ทัวรแอฟริกาใต 8 วัน                   วนัที่เดินทาง                           .               
 

ชื่อภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง) 

(1.)       (3.)       

(2.)       (4.)       

ตั๋วเครื่องบิน  ชั้นประหยัดตามรายการ  ***   ชั้นธุรกิจ จายเพิ่ม 

 

โทรศัพทที่ตดิตอได    มือถอื     แฟกซ      

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................ทาน (ผูใหญ................ทาน / เด็กต่ํากวา 12 ป....................ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..............หอง (หองคู.............. หองเดี่ยว............. หอง 3 เตียง..............) 

หมายเหต ุ กรณาแจงความประสงคอื่นๆ ตามที่ทานตองการ 
อาหาร  ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหม ู  ไมทานสตัวปก  ทานมังสวิรัต 

ที่นั่ง   ริมหนาตาง   ริมทางเดิน  อ่ืนๆ........................................... 

 


