The Ultimate Explorer South Africa Surprise!
10 วัน โดยสายการบินสิ งคโปร์

แอรไลน์ (SQ)

The Ultimate Explorer South Africa Surprise!
วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

17.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินสายการบินสิ งคโปร์
แอร์ ไลน์ ประตู 5 แถว K อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4
เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ983 นาท่านเหินฟ้าสู่ สิ งคโปร์
ถึงท่าอากาศยานชางงี สิ งคโปร์ เพื่อเปลี่ยนเครื่ อง

20.05 น.
23.30 น.

วันที่สอง

สิงคโปร์
ซาฟารี

02.10 น.

โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ478 นาท่านเหินฟ้าสู่ โจฮันเนสเบิร์ก
อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เพรทโตเรีย เมืองที่ครั้ งหนึ่งเคยได้รับ
สมญานามว่าเป็ นกรุ งเยรู ซาเลมแห่งแอฟริ กนั ปัจจุบนั เป็ นเมืองหลวงด้านการบริ หารประเทศ
อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “City of Jacaranda” เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม
ของทุกปี ต้นดอกศรี ตรั ง (Jacaranda) จะออกดอกสี ม่วงบานสะพรั่งสวยงามดุจดัง่ ซากุระ
ของชาวญี่ปนุ่
จากนั้น นาท่านชม จัตุรัสโบสถ์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์แห่ งแรกในเพรทโตเรี ย ได้รับการ
ออกแบบให้ดูคล้ายๆ กับการผสมผสานระหว่างจัตุรัสทราฟัลการ์ ในมหานครลอนดอน และ
จัตุรัสคองคอร์ ดในกรุ งปารี ส ด้านหน้าจัตุรัสท่านจะพบกันอนุสาวรี ยร์ ู ปปั้นอดีต
ประธานาธิบดี Paul Kruger ตั้งเด่นสง่าอยู่

เช้า
06.55 น.

–

โจฮันเนสเบิร์ก

–

เพรทโตเรีย

–

อุทยานแห่ งชาติพลิ าเนสเบิร์ก – ตะลุยป่ า

แล้วนาท่านชมด้านนอก อาคารยูเนี่ ยน ที่ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของประธานาธิบดีแอฟริ กาใต้
โดยทางด้านนอกอาคาร มีรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดี เนลสัน แมนเดลล่า ตั้งตระหง่านอยู่
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ซึ่ งอาคารยูเนี่ยนนี้เป็ นผลงานการสร้างของสถาปนิกชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Sir Herbert Baker
ในปี ค.ศ. 1910 โดยใช้สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเกาะอังกฤษ ตัวอาคารเรี ยงเป็ น
รู ปครึ่ งวงกลม แบ่งตัวอาคารเป็ นสองฝั่ง โดยมีหอนาฬิกาอยูต่ รงกลางคล้ายหอนาฬิกาบิก๊ เบน
ในมหานครลอนดอน และสร้างจากหินทรายทั้งหมด นับเป็ นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมชิ้นเอก
ของประเทศ ชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว

จากนั้น นาท่านชม อนุสรณ์ สถานวูเทรกเกอส์ อาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการ
ประกาศชัยชนะ และราลึกถึงความกล้าหาญของชาววูเทรกเกอส์ หรื อก็คือผูบ้ ุกเบิกดินแดน
แอฟริ กา ตัวอาคารมีขนาดความสู ง 40 เมตร ใช้หินแกรนิตเป็ นวัสดุหลักในการสร้าง ปัจจุบนั
ที่นี่ได้กลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนาของประเทศที่แต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวเข้าเยีย่ ม
ชมกว่า 200,000 คน

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ พิลาเนสเบิร์ก ทางตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ของประเทศแอฟริ กาใต้ อุทยานแห่งนี้มีพ้นื ที่ประมาณ 572 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งเกิดจากภูเขา
ไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปี ก่อน ทาให้ผืนดินมีแร่ ธาตุอุดมสมบรู ณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็ นที่อยู่
อาศัยของสัตว์นานับชนิด และต่อมาจึงเป็ นที่รู้จกั กันดีสาหรับนักท่องเที่ยวผูช้ ื่นชอบการท่อง
ป่ าแบบซาฟารี
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ถึงเวลานัดหมาย นาท่านออก Game Drive โดยนาท่าน นั่งรถ 4WD ตะลุยป่ าซาฟารี ชม
สัตว์ป่าที่มีชีวิตอยูอ่ ย่างอิสระเสรี ตามธรรมชาติในป่ าซึ่ งเป็ นป่ าโปร่ ง ป่ าละเมาะ และทุ่งหญ้า
สะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย ท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับสัตว์นานาชนิดมากมายหลายสาย
พันธุ์ รวมถึงสัตว์ที่ยงิ่ ใหญ่ท้ งั 5 หรื อที่เรี ยกกันว่า Big Five นัน่ คือ ควายป่ า ช้าง สิ งโต แรด
และเสื อดาว แต่อย่างไรก็ตาม การพบเห็นสัตว์ครบทั้ง 5 ชนิดนั้น ค่อนข้างเป็ นไปได้ยาก
เพราะสัตว์เหล่านั้น มักจะแยกอยูก่ นั อย่างอิสระ

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Shepherd’s Tree Game Lodge หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่สาม

อุทยานแห่ งชาติ พิลาเนสเบิร์ก – Game
เดอะ ลอส ซิตี้

เช้ าตรู่

ออก Game Drive ในช่ วงเช้ าตรู่ ***
นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการออก Game Drive เพื่อชมสัตว์ป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
พิลาเนสเบิร์ก ทีอ่ อกหากินในช่วงเช้ามืด พร้อมกับชมพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้า ท่ามกลางอากาศของ
ธรรมชาติที่สุดแสนบริ สุทธิ์

เช้า

ในช่ วงเช้ าตรู่ – ซันซิตี้ –พาเลส ออฟ

หมายเหตุ : ภาพประกอบสาหรับการเสนองานเท่านั้น
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัย ภายในที่พกั จนถึงเวลานัดหมาย
ได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ซันซิตี้ เมืองที่อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของโจฮันเนสเบิร์ก
และได้รับฉายาว่า เป็ นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล เนื่องจากเป็ นแหล่งที่ต้ งั ของโรงแรม รี สอร์ ท และ
สถานบันเทิง คาสิ โน รวมถึงสนามกอล์ฟ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ได้รั บความนิยมอีกเมือง
หนึ่ง ความเป็ นมา คือ พื้นที่แห่งนี้ได้รับการเนรมิตโดยอภิมหาเศรษฐีนามว่า Sol Kerzner ทีใ่ ช้
เงินลงทุนกว่า 28,000 ล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 18 ปี ในการปรับเปลี่ยนที่ดินอัน
ว่างเปล่าแห่งนี้ให้กลายมาเป็ นเมืองอันยอดนิยม โดยเริ่ มสร้างโรงแรมมาตั้งแต่ โรงแรมเดอะ ซัน
ซิ ต้ ี , โรงแรมเดอะคาบานาว, โรงแรมเดอะ คาสเคต จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1992 จึงได้เริ่ มสร้าง
เดอะ พาเลส ออฟ เดอะ ลอส ซิ ต้ ี

.
กลางวัน

Drive

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ ที่พกั พาเลส ออฟ เดอะ ลอส ซิตี้ ตั้งอยูบ่ นอดีตปล่องภูเขาไฟ รู ปแบบของ
สถาปัตยกรรมเป็ นแบบโคโลเนียนผสมแอฟริ กนั ภายในวิจิตรไปด้วยศิลปะการตกแต่งประดับ
ประดาโดยใช้กระจกสี โมเสก ภาพเฟรสโก ตัวอาคารตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่น ที่ราวกับว่าเป็ น
ปราสาทเทพนิยายของอาณาจักรแอฟริ กนั ที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาธรรมชาติ

อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินและพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พกั ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ งอานวย
ความสะดวกมากมาย อาทิเช่น สระว่ายน้ าขนาดใหญ่ และทะเลน้ าจืดเทียมขนาดยักษ์ที่เรี ยกว่า
Valley of Wave ที่มีลกั ษณะเหมือนทะเลจริ งๆ รายล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้นานาชนิดที่ได้รับ
การตกแต่งอย่างเป็ นระเบียบอย่างสวยงาม ใกล้ๆกันนั้น คือ สะพานแก่งกาลเวลา ที่สองข้างทางจะ
มีชา้ งแกะสลักเรี ยงรายอยู่ ซึ่ งสะพานนี้ได้เชื่อมต่อกับกองหินอันมหึมาที่มีความเชื่อว่าเป็ น เมืองที่
สู ญหายไป และเพื่อเป็ นการระลึกถึงความทรงจานี้ ในทุกๆชัว่ โมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือน
แผ่นดินไหว อีกทั้ง ยังมีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานระดับโลกและเคยใช้เป็ นสถานที่แข่งขันกอล์ฟ
นัดสาคัญๆ มาหลายครั้ง นอกจากนี้ ยังมีคาสิ โนที่เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม The Palace of the Lost City หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่สี่

ซันซิตี้ – โจฮันเนสเบิร์ก – สวนสิงโต – หมู่บ้านวัฒนธรรม – โรสแบ้ งค์ มอลล์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก หรื อที่ชาวแอฟริ กาใต้เรี ยกกันสั้นๆ ว่า โจเบิร์ก เมืองที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริ กาใต้ ได้รับฉายาว่า THE GOLD CITY เนื่องจากในช่วงศตวรรษที่
20 มีการแบ่งแยกสี ผิว ทาให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็ นเมืองคนขาว คือ
Sandton และเมืองคนดาคือ Soweto ปัจจุบน
ั โจฮันเนสเบิร์กเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของ
แอฟริ กาใต้ เมืองแห่งความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะโจฮันเนสเบิร์กเป็ นเมืองซึ่ งเต็ม
ไปด้วยร้านอาหาร แสงสี ยามค่าคืน ผับ บาร์ ซิ การ์ บาร์ แหล่งช้อปปิ้ ง สปาเพื่อสุ ขภาพและความงาม

กลางวัน

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร เปิ ดประสบการณ์การเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ประเพณี ของชนเผ่าต่าง ๆ ชาวแอฟริ กนั ที่
หมู่บ้านวัฒนธรรม อันสะท้อนให้เห็นผ่านทางเสื้ อผ้า บ้านเรื อน ขนบธรรมเนียมโบราณที่ยดึ ถือกัน
มารุ่ นต่อรุ่ น ร่ วมสนุกสนานไปกับการชมการแสดงเต้นประจาเผ่า ที่จะทาให้ท่านเพลิดเพลิน

แล้วนาท่านเดินทางสู่ โรสแบ้ งค์ มอลล์ ให้ท่านได้ชอ้ ปสิ นค้ามากมายหลากหลายทั้งสิ นค้าแบรนด์
เนมและสิ นค้าท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็ นในส่ วนของห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าภายนอกที่จะเป็ น
สิ นค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าพันคอ และเครื่ องประดับ เป็ นต้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อ
เลือกซื้ อของตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sandton Sun หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – เทเบิล้ เม้าน์ เท้น – ขึน้ กระเช้ าสู่ ยอดเขา – เคปทาวน์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ โจฮันเนสเบิร์ก
โดยสายการบินเซาต์แอฟริ กนั แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ SA327 นาท่านเหินฟ้าสู่ เคปทาวน์
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในสนามบิน
ถึงท่าอากาศยานเคปทาวน์ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศแอฟริ กาใต้ เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มี
อายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่สวยที่สุดและมีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก มีภูเขา
ล้อมรอบ และเป็ นที่ต้ งั ของแหลมกู๊ดโฮป ซึ่ งยืน่ ออกไประหว่าง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ทาให้มีภูมิอากาศแบบทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เคปทาวน์ได้
เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2010 หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

11.00 น.

กลางวัน
13.10 น.

กลางวัน

อาหารกลางวัน อิสระ ณ ภัตตาคาร ภายในสนามบิน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เทเบิ้ลเม้ าน์ เท้ น หนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของแอฟริ กาใต้
ภูเขาลูกใหญ่กลางเมืองที่สามารถมองเห็นได้จากทุกสารทิศ มีรูปทรงแปลกตาคือ มีลกั ษณะ
คล้ายกับโต๊ะที่แบนราบตั้งอยู่บนแผ่นดิน จึงทาให้ภูเขาลูกนี้ได้ชื่อว่า เทเบิ้ลเม้าน์เท้น มีความ
สู ง 1,086 เมตร และเป็ นที่นิยมของเหล่านักปี นเขา ด้วยเส้นทางชมธรรมชาติที่สวยงาม
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แตกต่างกั

แล้วนาท่าน ขึ้นกระเช้ าสู่ ยอดเทเบิ้ลเม้ าน์ เท้ น เพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามเหนือเคปเพนินซูล่า ซึ่ ง
พื้นของกระเช้าแต่ละคันสามารถหมุนให้ทุกคนได้ชมทิวทัศน์แบบมุมมอง 360 องศาอีกด้วย

ค่า

อิสระให้ท่านดื่มด่ากับบรรยากาศและความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ท่านจะได้เห็นมหาสมุทร
แอนแลนติกได้ไกลสุ ดสายตา ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งปลายทางที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลก
อยากจะมาเยือน
ได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Cape Grace หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่หก

เคปทาวน์ – เกาะแมวนา้ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – ขึน้ กระเช้ าเดอะฟลายอิงดัตช์
แมน – ประภาคารเคปพอยท์ – อาณานิคมนกเพนกวินหาดโบวล์เดอร์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เกาะแมวน้า เพื่อนาท่านล่องเรื อชมฝูงแมวน้ าจานวนมากที่นอน
อาบแดดอยูบ่ นเกาะดุยเกอร์ ซึ่ งระหว่างเดินทางสู่ ท่าเรื อนั้น ท่านจะได้ชมความงดงามของ
ชายฝั่งบริ เวณ เคปเพนินซูล่า
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เคปพอยท์ จุดใต้สุดของ แหลมกู๊ดโฮป หนึ่งในสถานที่ที่สวยงาม
และมีชื่อเสี ยงที่สุดของแอฟริ กาใต้ และเป็ นฉากหนึ่งในภาพยนต์ฮอลลีวูด “Pirates of the
Caribbean” ที่ให้ความรู ้สึกราวกับกาลังมองไปยังเส้นขอบโลก เคปพอยท์ต้ งั อยูภ
่ ายในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเทเบิ้ลเม้าน์เท้น เป็ นบริ เวณที่ที่รู้จกั กันดีว่ามีกระแสคลื่นและลมทะเลที่รุนแรง
ด้วยหน้าผาสู งตระหง่าน และโขดหินโสโครกมากมาย นับเป็ นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่
โด่งดังระดับโลก และทาให้เรื อใหญ่อปั ปางมาแล้วถึง 26 ลา ในขณะเดียวกันก็ยงั มีความ
งดงามและความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ บึงน้ าที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อสะท้อน
แสงอาทิตย์ หุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงสัตว์
และนกกว่า 250 สายพันธุ์

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร จากนั้น นาท่าน ขึ้นกระเช้ าไฟฟ้ าแบบราง เดอะฟลายอิงดัตช์ แมน สู่ ยอดเขา เคป
พอยท์ เพื่อชมทิวทัศน์ที่งดงามของ 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แอตแลนติก ชื่อของกระเช้าไฟฟ้านี้มาจากชื่อของเรื อในตานาน ที่ผา่ นเข้ามายังน่านน้ าแห่งนี้
และได้อปั ปางลงเพราะกระแสคลื่นลมที่รุนแรง กลายเป็ นเรื อปี ศาจที่ซ่อนตัวอยูใ่ นม่านหมอก
และกลายเป็ นเรื่ องเล่าของเล่านักเดินเรื อสื บต่อกันมา นาท่า นชม ประภาคารเคปพอยท์ ซึ่ งช่วย
ให้สัญญาณกับนักเดินเรื อให้ระวังหน้าผาและหินโสโครก โดยไฟจากประภาคารนี้สามารถ
เห็นได้จากในทะเลห่างจากฝั่งถึง 101 กิโลเมตร
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แล้วนาท่านชม อาณานิคมนกเพนกวิน หาดโบวล์ เดอร์ เพื่อให้ท่านได้ชม ความน่ารักของนก
เพนกวินตัวน้อย ซึ่ งเป็ นนกเพนกวินแอฟริ กนั ทีใ่ กล้สูญพันธุ์ ในปี ค.ศ. 1982 นกเพนกวินเริ่ ม
ขยายพันธุ์มากขึ้น ณ หาดแห่งนี้จนกลายเป็ นอาณานิคมนกเพนกวินที่มีนกเพนกวินอาศัยอยู่
มากถึงราว 3,000 ตัว

ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Table bay หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

เคปทาวน์ – เฮอร์ มานัส – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เคปทาวน์ – ช้ อปปิ้ งที่ วี แอนด์ เอ วอ
เตอร์ ฟร้ อนท์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เฮอร์ มานัส เมืองชายฝั่งอันแสนงดงามที่ได้รับสมญานามว่า เป็ น
ริ เวียร่ าแห่งทางฝั่งใต้ เพื่อนาท่าน ล่ องเรื อชมปลาวาฬ ในจุดหมายปลายทางที่ได้รับการยอมรับ
จาก WWF (World Wildlife Fund) ว่าเป็ น 1 ใน 12 สถานที่ชมปลาวาฬที่ดีที่สุดในโลก
โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้การปรากฏตัว
ของปลาวาฬนั้น ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาในการอพยพย้ายถิ่นฐานในฤดูน้ นั ๆ
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับสู่ เคปทาวน์
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ ฟร้ อนท์ คอมมูนิต้ ี มอลล์ หรื อแหล่งช้อปปิ้ ง
ในรู ปแบบสไตล์โมเดิร์น ที่ต้ งั อยูร่ ิ มท่าเรื อเก่า มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินชมไม่ว่าจะเป็ น
ร้านค้าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง เสื้ อผ้า ร้านอาหาร และซุปเปอร์ มาร์ เก็ต อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้ งจนถึงเวลานัดหมาย

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Table Bay หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่แปด

เคปทาวน์ – สวนพฤกษศาสตร์ เคิร์สเทนบอสช์ – เคปทาวน์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ เคิร์สเทนบอสช์ เป็ นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ อนั
เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงระดับโลก ตั้งอยู่บนอาณาเขตกว่า 528 เฮคเตอร์ ที่มีความหลากหลายของ
พืชพันธุ์ต่างๆที่สวยงามจากของทวีปแอฟริ กา สวนพฤกษศาสตร์ แห่งนี้ได้ริเริ่ มพัฒนาโดย
ศาสตราจารย์ Pearson เมื่อ ค.ศ. 1913 เพื่อที่จะส่ งเสริ ม อนุรักษ์และจัดแสดงพืชพันธุ์ไม้
ต่างๆ มาจนถึงปัจจุบนั ที่เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของประชาชนทัว่ ไป อิสระให้ท่านชม
และถ่ายรู ปความงามของพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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กลางวัน
Option 1

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เพิ่มท่ านละ 10,220 บาท
จากนั้น นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ดว้ ยการ นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเคปทาวน์ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอัน
สวยงามของตัวเมืองเคปทาวน์จากมุมสู ง แบบ Bird Eyes View ชมความอัศจรรย์ทางธรรมชาติเหนือ
ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอันสวยงาม โดยเฉพาะเทเบิ้ล เมาท์เท่น จากมุมมองอันสุ ดแสนพิเศษที่จะทา
ให้ท่านประทับใจและติดตรึ งอยูใ่ นใจนานแสนนาน (ใช้ระยะเวลาในการนัง่ เฮลิคอปเตอร์ เที่ยวชม
ทัศนียภาพประมาณ รอบละประมาณ 15 นาที)
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Option 2

Option 3

เพิ่มท่ านละ 950 บาท
นาท่านชม ฟาร์ มเลี้ยงนกกระจอกเทศ แหล่งท่องเที่ยวในแบบฉบับแอฟริ กาที่ท่านจะได้รับรู ้เรื่ องราวต่างๆ
มากมายเกี่ยวกับนกกระจอกเทศตั้งแต่วงจรชีวิตไปจนถึงการอนุรักษ์ของนกกระจอกเทศ สัตว์ที่สามารถทา
รายได้ให้กบั คนท้องถิ่นมาเป็ นเวลานาน (ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที)

เพิ่มท่ านละ 8,580 บาท
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ ดาน้าดูปลาฉลามขาว อย่างใกล้ชิด ให้ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์อนั น่า
ตื่นเต้น ครั้ง 1 ในชีวิต (ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง)

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Table Bay หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า

เคปทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก – สิงคโปร์

เช้า
10.30 น.
13.45 น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเคปทาวน์
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ479 นาท่านเหินฟ้าสู่ สิ งคโปร์
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วันที่สิบ

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

06.10 น.

ถึงท่าอากาศยานชางงี สิ งคโปร์ เพื่อเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ970 นาท่านเหินฟ้าสู่ ประเทศไทย
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

07.10 น.
08.35 น.

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก
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