
CAPE TOWN HIGHLIGHT



About Lucky Lion on your own

Package สําหรับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัว อยากไปเอง Explore เอง แต่ต้องการความ
สะดวกสบาย  Package นี้เป็นการผสมผสานของการได้รับการ facilitated ที่ครบถ้วน 
ไม่ว่าจะเป็น ที่พ ักที่แบบ Boutique น่ารักๆ ที่เราคัดสรรค์มาแล้วให้คุณสามารถจะได้
เข้าลึกถึงความเป็น Cape Town หรือการจัดสรรค์รถรับส่งนําเที่ยว หรือการแนะนําและ
ความช่วยเหลือต่างๆในการท่องเที่ยว ที่ ไหนร้านไหนกําลัง Happening เราช่วยคุณได้ 
บวกกับการ Explore ด้วยตัวของคุณเอง แบบไม่น่ากลัว และยุ่งยากค่ะ



CAPE TOWN HIGHLIGHT 
ตารางทัวร์นี้เป็นตารางทัวร์ โดยบินด้วยสายการบิน Singapore ทั้งนี้ถ้าท่านต้องการบิน

ด้วยสายการบินอื่น เราสามารถปรับตารางให้เข้ากับเวลาของสายการบินนั้น

Day 1 
21.00 ขึ้นครื่องบินสายการบิน ออกเดินทางสู่เมือง Cape Town เมืองที่มีเทือกเขาTable Mountainอยู่ใจกลางเมือง
และมีมหาสมุทรล้อมรอบเมืองอีกที ในแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกา
Day 2
9.25 เครื่องลงที่สนามยิน Cape Town International และได้รับการต้อนรับจากทีมงานของบริษัทเพื่อรับท่านไปยังที่พ ัก
11.00 เข้าที่พ ัก ฺB&B Boutique Cottage หร ูที่มีความยูนีคฉเพราะตัวที่เราเลือกสรรค์มาให้ ใน list ของเราจะได้ที่ ไหน
 ขึ้นอยู่กับ Availability ค่ะ Drop bags/ ท่านสามารถเดินไปยังถนนระแวกที่พ ักเพื่อเลือกรับประทานอาหารได้ตามใจชอบ มีหลายร้านให้
เลือกตลอดแนวถนน 

Boutique B&B ระดับ 3-4 ดาวใน list ของเรา 
(จะได้พ ักที่ ไหนขึ้นอยูกับ่ Availability ค่ะ เพราะ Boutique B&B ส่วนใหญ่จะมีไม่กี่ห้อง)

11.30 ข ึ ้น Cable car สู ่ยอดของ Table Moutain ( หนึ ่งใน 7 wonders of the world) ภูเขาร ูปทรงเหมือนโต๊ะเพราะบน
ยอดนั ่นเร ียบสนิทเป็นแนวราบน่าอ ัศจรรย์มาก ข ้ามบนนั ้นท่านยังสามารถ Meet and Greet สัตว ์ท ี ่ เป ็นสัตว ์ตระกูลเด ียวกับ
ช ้างแต่ด ูเหมือนกระต่าย Dassie น่าร ักมากค่ะ นอกจากนั ้น Table Mountain ยังเต็มไปด้วย พืชพรรณแบบ 
Cape Fynbos ซึ ่งรวมถึง Protea สายพ ันธ์ต ่างๆท ี ่ท ่านสามารถเห็นได้บนนั ้นซ ึ ่งดอก Protea นี ้ถ ือเป็นดอกไม้ประจำาชาติของ
ประเทศแอฟร ิกาใต้ด ้วย
12.00 ร ับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
13.30 แวะ shopping African craf t ท ี ่ Long Street และ Green Market บน Long Street ยังมีร ้าน cafe แบบ Hip 
Hip ให้น ั ่งเล ่นแวะจ ิบกาแฟอีกด้วยค่ะ



14.30 เท ี ่ยวในเมืองทำาความรู ้จ ักเม ืองนี ้ด ้วยสวนท ี ่ ่ เป ็นสถานท ี ่ส ำาค ัญทางประวัต ิศาสตร์ความเป็นมาของ Cape Town ว่าเป็น
เมืองท ี ่ส ำาค ัญมากอย่างไรในการเดินเร ือของชาวยุโรปสมัยของการล่าอาณานิคม
นอกจากนั ้นเรายังแวะ South African National Gallery มาดูศ ิลปะของคนท ี ่นี ่ท ี ่ส ่วนใหญ่จะเกี ่ยวกับประวัต ิศาสตร์และ
สีผ ิวของคน น่าสนใจมากค่ะ มันคือจ ิตว ิญญาณของคนท ี ่นี ่ค ่ะ

City Tour และ South African National Art Gallery

16.00 ขับรถชมเมืองและ Castle of God Hope, parliament, City Hall และ ย่านเมืองของท ี ่นี ่ 

16.30 แวะร้าน Cup Cake ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงระดับโลก ซึ ่งเป็นร ้านท ี ่ม ีรายการ series ของตัวเอง “ Charly’s Cake Angels” ใน 
Food Network เพราะนอกจาก Cup Cake ท ี ่คนต้องไปต่อคิวก ันช ื ้อตลอดวัน ร ้านนี ้ย ังม ีช ื ่อเส ียงเร ื ่องการทำาเค็กร ูปต่างๆ ได้
อย่างตระการตาและเหมือนจร ิงมาก ตั ้งแต่ กระเป๋า Louis, รองเท้าว ิ ่ง จนถึงสระว่ายนำ ้าก ็ม ีมาแล้วค่ะ
(Program นี ้ เฉพาะวันธรรมดา ว ันเสาร์อาทิตย์สามารถปร ับ เปลี ่ยนได้)
https://www.youtube.com/watch?v=MJHUcu8Q76I



17.00 แวะเดินเล่นปั ่นจ ักรยานบนทางเดินเร ียบทะเล ท ี ่ เป ็นท ี ่ท ี ่ชาวเมืองชอบมาว ิ ่ง ออกกำาล ังกาย และ  Hang out สูดกลิ ่น
ทะเลกันท ี ่นี ่ Lively มากค่ะ นอกจากนี ้ย ังม ี Art และปฏิมากรรมของ Artist  ท ี ่ม ีช ื ่อของท ี ่นี ่ อยู ่ตลอดทาง สวยมากค่ะ
18.00 รถร ับส่งมาร ับ เพื ่อกลับท ี ่พ ัก ท่านสามารถเดินจากท ี ่พ ักมาร ับประทานอาหารได้ตามใจชอบ มี ให ้เล ือกมากมายค่ะ/
รถพาไป Dinner แล้วมาส่งกลับท ี ่พ ัก

Day 3
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00   มู่งหน้าสุ่ Muisenberg ถ่ายรูปบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าสีสันสดใสที่เรียงลายบนชายหาด หนึ่งในสัญลักษณ์ของ Cape Town ถ่ายลง 
facebook เจิดมากค่ะ
10.00  เดินทางถึง Boulder Beach Simon Town บ้านของฝูง Africa แพนกวินที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่น่ีหาดแห่งน้ี เราสามารถ
เข้าไปดูอย่างใกล้ค่ะยิ่งฤดูผสมพันธ์แล้วละก็รู้เลยค่ะว่าทํา ไมถึงโดนเรียกว่า Jack Ass Penguin
 11.00  แวะเมือง Simon Town เมืองติดทะเลเล็กๆน่ารัก ที่เป็น Navy Base ของแอริกาใต้ แถมยังมี harbour ที่สวยงามที่คุณสามารถแวะ
ทาน Seafood จิบไวน์ ในขณะที่เพลิดเพลินชมวิวของ Harbor และบางทียังมี Street Band ที่มาร้องเพลงสไตล์ แอฟริกา ให้คุณฟังอีกต่างหาก 
และคุณยังสามารถเดินเล่นดูของฝากจากร้านเล็กๆน่ารักในตัวเมืองได้อีก

Muizenberg Penguin Colony



Ostrich farm Cape Point

Camps Bay BeachChapman’s Peak

13.00  เดินทางถึงฟาร์มนกกระจอกเทศ มาดูว ่าเขาเล ี ้ยงกันอย่างไร มาดูไข ่นกท ี ่ ใหญ่ท ี ่ส ุดในโลก และสามารถเลือกชมลิตภัณฑ์
จากนกกระจอกเทศ ท ั ้งกระเป๋า ไข ่ และขนนก มากมายจากฟาร์มค่ะ
14.30   เดินทางสู ่ เขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve Cape Point ซ ึ ่งเป็นท ี ่ต ั ้งของ Cape Point ปลาย
แหลมท ี ่สามารถมองออกไปสู ่ทะเลบร ิเวณท ี ่มหาสมุทรอินเด ียและ มหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกัน ท ั ้งนี ้ เป ็นเหตุ ให้กระ
แสนำ ้าอ ุ ่น Agulhas และกระแสนำ ้าเย ็นBenguela มาประทะกัน ทำาให้บร ิเวณนี ้ม ักมีสภาพอากาศแปรปรวนและหมอกจ ัด ใน
สมัยโบราณเร ือจ ึงมักมาร่มในบร ิเวณนี ้ เก ิดเป็นตำานานเร ื ่องลึกลับของเร ือผ ี The Flying Dutchman เร ือท ี ่ผ ่านจ ุดนี ้ ไปได้ 
ต้องมี “Good Hope” ค่ะ เส ี ่ยงดวงกันไปแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของจ ุดสุดท้ายในการเดินเร ือไปยังทิศใต้ แล้วหันหัวเร ือไปทาง
ทิศตะวันออกสู ่ เอเช ีย เพื ่อเด ินทางไปเอาเคร ื ่องเทศ 
16.00   นั ่งรถชมท ัศนียภาพของ Chapman’s peak ถนนเร ียบชายฝั ่งทะเลท ี ่ต ิดอันดับถนนท ี ่สวยท ี ่ส ุดถนนหนึ ่งในโลก แวะ
ถ่ายรูปตามจ ุดต่างๆ แสงแดดยามเย็นตกกระทบภูเขาหินกลายเป็นสีทองตัดกลับนำ ้าทะเลสีน ำ ้าเง ิน สวยมากๆค่ะ
16.30    ข ับ เร ียบชายฝั ่งทะเล Clif tons และ Camps bay beach ชายหาดด้านหลัง Table Mountain หนึ ่งในหาดท ี ่สวย
ท ี ่ส ุดของโลก สามารถแวะถ่ายรูป
18.00 รถร ับส่งมาร ับ เพื ่อกลับท ี ่พ ัก ท่านสามารถเดินจากท ี ่พ ักมาร ับประทานอาหารได้ตามใจชอบ มี ให ้เล ือกมากมายค่ะ/
รถพาไป Dinner แล้วมาส่งกลับท ี ่พ ัก

Day 4
8.00  ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00   รถมารับเพื่อเดินทางไปเมืองติดทะเล ย่านนำ้าในอ่าวน้ีเต็มไปด้วยปลาและสัตว์นำ้า Yellowtail, Yellowfin Tuna, Longfin Tuna และปลา
อร่อยๆ อื่นๆ รวมถึงปลาท้องถิ่นที่มีช ื่อทั่วโลกต่างจับได้จากอ่าวน้ีค่ะ นอกจากปลาแล้ว นกทะเลก็มี ให้เห็นมากมายค่ะ
9.30  ขึ้นเรือไปยัง Seal Island เพื่อไปดูแมวนำ้านับ 100  / แวะชิมปลากันค่ะ
11.00   เดินทางถึง Kirstenbosch National Botanical Garden เป็น Botanical Garden ที่สวยที่สุดในโลกจนได้รับเป็น
World Heritage ของโลกจาก UNESCO และเป็นที่ตั้งของ The Boomslang ทางเดินลอยฟ้าเหมือนงูที่พาดไปมาเหนือต้นไม้ สามารถชมวิว
แบบ panoramic ของด้านหลังของ Table Mountain พืชพรรณไม้ แปลกๆ และ Cape Flats ด้านล่าง สวยมากค่ะ
13.00  แวะตลาดสด ของเมืองน้ี Lively มากค่ะ มีทั้ง Live Band ของกิน ของขายต่างๆมากมายค่ะ (เฉพาะ weekend)



Hout Bay Seal IslandWeekend Market

14.30 แวะหมู่บ้านมุสลิมของที่น่ี ที่บ้านแต่ละหลังพร้อมใจกันทาสีบ้านสีสดใส เรียกได้ว่าแต่ละหลังไมยอมกันจริงๆ



15.30 เที่ยว V&A Waterfront ที่shopping ติดท่าจอดเรือแห่งน้ีเต็มไปด้วยความมีชิวิตชีวาของ live music และ street show ต่างๆ
ของชาวเผ่าใน Africa ที่แห่งน้ีเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายที่คุณสามารถนั่งจิบ wine ขณะเพลิดเพลิน
เสียงดนตรีและดื่มดํา กับ View ของท่าเรือที่สวยงามแห่งน้ี ในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นท่านยังสามารถแวะถ่ายรูปที่ Clock Tower 
และดูสะพานเรือที่เปิดและปิดได้
เถิบมาหน่อยยังมี Designer Craft Market ที่เต็มไปด้วยของที่ระลึกสวยๆ Creative Style Africa โดย designers and
artists อีกด้วย 
18.00 รถร ับส่งมาร ับ เพื ่อกลับท ี ่พ ัก ท่านสามารถเดินจากท ี ่พ ักมาร ับประทานอาหารได้ตามใจชอบ มี ให ้เล ือกมากมายค่ะ/
รถพาไป Dinner แล้วมาส่งกลับท ี ่พ ัก

14.30 ท่านสามารถแวะ Diamond Museum แอฟริกาใต้เป็นประเทศส่งออกเพชรอันดับต้นๆของโลก มาดูกันว่าทํา ไม
“แหวนต้องใส่น้ิวนางข้างซ้าย ”หรือว่าทํา ไม”เพชรต้องตัดกี่เหลี่ยมถึงเปล่งประกายที่สุด” เรียนรู้เรื่องราวของเพชรที่มีช ื่อเสียง
จากนั้นเชิญชมเพชรที่ผลิตจากต้นกํา เนิดเพชรของโลก และ “Tanzanite” (หินสีฟ้าอมม่วงอันมีช ื่อที่มีที่ South Africa ที่
เดียวในโลกและกํา ลังจะหมดจากโลกน้ี ในอีกไม่กี่ปีคนที่มาแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่นิยมซื้อเก็บไว้เพื่อการลงทุน) จากผู้จํา หน่าย
เพชรรายใหญ่และเก่าแก่ที่สุดรายหนึ่งของ South AFrica



Day 5  Finมากและเหมาะกับท่านท ี ่มากับ เด็ก
8.00     ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00       รถร ับส่งมาร ับ เพื ่อม ุ ่งหน้าส ู ่ เม ืองฝร ั ่งเศสเล็กๆน่าร ักท ี ่ โด ่งด ังเร ื ่องรสชาติของ wine ความสวยงามของขุนเขาล้อม
รอบ และอาหารฝร ั ่งเศษแบบ Fine Dinning โดย wine ส่วนใหญ่ท ี ่ม ีช ื ่อของ South Africa ผลิตมาจากย่านนี ้
10.00     ถึง Boutique accommodation แบบ Cottage หรู 4 ดาว ในหมู ่บ ้านฝร ั ่งเศสเล็กๆท ี ่รอบล้อมไป
ด้วยไร ่ ไวน์ วางกระเป๋าเด ินทาง 
11.15      ขึ ้นรถTram ต่อ Tractor ผ่านไร ่ ไวน์ท ี ่ล ้อมรอบไปด้วยหุบ เขา ท่านสามารถเลือกลงตามไร่ ไวน์ต ่างๆเพื ่อ
ช ิมไวน์หร ือช ิม Chocolate บางไร ่ท ่านสามารถซื ้อตะกร้า Goumet Picnic basket ท ี ่มาพร้อมไวน์ 1 ขวด เพื ่อท่านสามารถ 
Enjoy อาหารในตะกร้าพร้อมจ ิบไวน์ ใต้ต ้นไม้ ในไร ่ ไวน์  Romantic มากค่ะ  หร ือบางไร ่ ไวน์ม ีร ้านอาหาร Fine Dinning 
โดย Celebrity Chef ท ี ่ท ่านสามารถเพลิดเพลินรสชาดิอาหาร French Goumet ในสวนท่ามกลางไร ่ ไวน์ค ่ะ สวยและฟินมาก
16.00 ท่านสามารถเลือกกลับ เวลาใดก็ ได ้ ( ตาม schedule รถท ี ่ station)  จากนั ้นท่านสามารถกลับมาเดินเล่นใน Down 
Town ท ี ่ม ีร ้านค้า Cof fee shop  ร ้านอาหาร มากมาย stlye French village ค่ะ กลับท ี ่พ ัก
19.00      ท่านสามารถเดินจากท ี ่พ ักไปยังร ้านอาหารต่างๆ มีหลายร้านท ี ่ เป ็นร ้านมีช ื ่อ Cook โดย Celebrity Chef 
เราสามารถจองโต๊น ั ่งให ้ก ่อนได้ค ่ะ

*****สําหรับท่านที่ ไม่ทานไวน์ เมืองน่ารักมากค่ะ ท่านสามารถ Chocolate Tasting แทน Wine Tasting เดินช้อปปิ้งเที่ยวเมืองเล็กๆ
แบบฝรั่งเศส ชิมอาหารแบบ Fine Dinning ซึ่งอยู่ท่ามกลางสวนไวน์และหุปเขาก็เจ๋งมากๆค่ะ นั่งรถ Tram เข้าไปในไร่ไวน์ ก็ Fin มากแล้วค่ะ
*** ถ้ามีเวลาสามารถเช่าจักรยานขี่ ในไร่ไวน์ได้ค่ะ สวยสุดๆค่ะ*******

ที่พ ัก 4 stars ใน List ของเราใน Little French village จะได้ที่ ไหนขึ้นอยู่กับ Availability ค่ะ



Day 6
7.00      รถมาร ับ เพื ่อไปส่งท ี ่สนามบ ิน Cape Town ท่านสามารถเลือกบ ิน Direct Flight กลับ เมือไทย หร ือบ ิน Local 
f light เพื ่อไปลงJHB และต่อเคร ืองกลับ เมืองไทยยค่ะ

Day 7
      ถึงเม ืองไทยโดยสวัสดิภาพ

(***ตารางท ัวร ์อาจสลับปร ับ เปลี ่ยนวัน เพื ่อความเหมาะสมโดยมิได ้แจ้งล ่วงหน้า โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก ข ึ ้นอยู ่ก ับสภาพอากาศ

เนื ่องจาก Cape Town เป็นเมืองท ี ่อากาศ เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ***) 

Winery Franschhoek village

Franschhoek village

Wine tasting

Winery

Bike in the wineyard

Franschhoek village Picnic in the wineyard



สามารถเพิ ่ม Safari เป็น8วัน
Extra day / night 
6-7.00 รถมาร ับมุ ่งหน้าส ู ่ Safari ท ี ่ต ั ้งอยู ่ ใน เขต Karoo ท ี ่ม ีธรรมชาติ ท ี ่สวยงามเป็น Private Game Reserve ท ี ่
เราสามารถชมสัตว ์ Big 5 ขอ ง Africa ( ช ้าง, ควายป่า , แรด, สิงโต แ ละเสือ Leopard) รวมถึง ฮิปโป ม้าลาย นก
ต่างๆ และสัตว ์อ ีกมากมายท ี ่น่าส นใจเช ่น Eland, Wildebeest และ Springbok ในรถ Open air 4x4 โดย
Profesional ranger
อาหารเช ้าใน Game Park
13.00 ร ับประทานอาหารกลางวันแบบ Buf fet ในเขต Safari ซ ึ ่งอาจจะมีการเข ียนหน้าให้ท ่านแบบแอฟร ิกาค่ะ
14.30 เดินทางกลับ รถมาส่งถึงท ี ่พ ักสามารถเดินไปยังถนนระแวกท ี ่พ ัก เพื ่อเล ือกร ับประทานอาหารได้ตามใจชอบ/
รถพาไป Dinner แล้วมาส่งกลับท ี ่พ ัก

Day 7
8.00 รถมาร ับ เพื ่อไปส่งท ี ่สนามบ ิน Cape Town ท่านสามารถเลือกบ ิน Direct Flight กลับ เมือไทย หร ือบ ิน
Local f light เพื ่อไปลงJHB และต่อเคร ื ่องกลับ เมืองไทยยค่ะ

Day 8
ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

(***ตารางท ัวร ์อาจสลับปร ับ เปลี ่ยนวัน เพื ่อความเหมาะสมโดยมิได ้แจ้งล ่วงหน้า โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก ข ึ ้นอยู ่ก ับสภาพ

อากาศเนื ่องจาก Cape Town เป็นเมืองท ี ่อากาศ เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ***) 



Fall-Winter (April 20-August) 
Group มา 2 คน
ผู ้ ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน) 32,200 Baht

Group มา 4 คน
ผู ้ ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน) 29,900 Baht 

Spring-Summer (Sep-Dec 19, Jan 6-April 19) ยกเว ้นX’mas-New Year period 

Group มา 2 คน
ผูใ้หญ่  (ห éองละ 2 ท èาน)           33,500 Baht

Group มา 4 คน
ผู ้ ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน) 29,990 Baht

ราคา Tour ต่อคน (Min 2 คน)

ค่าท ัวร ์รวม:
- Driver guide
- ทีพ่กั style boutique 3 ดาว / 4 ดาวใน Franschhoek  (รวม 4 คนื)
- Tram Ticket
- Seal Island boat
- รถรบัสèงส èวนตัวตลอด trip (ยกเวéนวันทีเ่ปçนรถจากบรษิ ัทรถTram)
- คèาเขéาทีต่èางๆ

คèาทัวรìไม èรวม: 
คèาตัว๋เครือ่งบิน,คèาอาหารกลางวันและอาหารเยน็, คèา wine tasting (R 40 P/P) ประมาณ 80 บ.

ท่านสามารถบ ิน Direct Flight โดยสายการบ ิน Qatar,Singapore Airline, Ethiopian, Kenya หร ือ Emirates Airline 
จากกร ุงเทพสู ่ Cape Town เป็นว ิธ ีท ี ่ง ่ายและสะดวกท ี ่ส ุด

***ราคาอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตาม Exchang rate****



***ราคาอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตาม Exchang rate****

Fall-Winter (April 20-August) 
Group มา 2 คน
ผู ้ ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน) 39,800 Baht

Group มา 4 คน
ผู ้ ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน) 36,800 Baht 

Spring-Summer (Sep-Dec 19, Jan 6-April 19) ยกเว ้นX’mas-New Year period 

Group มา 2 คน
ผู éใหญ่  (ห éองละ 2 ท èาน)                40,800 Baht

Group มา 4 คน
ผู ้ ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน) 37,990 Baht

ราคาแบบเพิ ่ม Safari Tour ต่อคน (Min 2 คน)

ค่าท ัวร ์รวม:
- Game Drive Safari ด้ วย รถ 4x4 Open Vehicle
- Buffet Lunch ใน Game Park
- ทีพ่กั style boutique 3 ดาว / 4 ดาวใน Franschhoek  (รวม 5 คนื)
- Driver guide
- Tram Ticket
- Seal Island boat
- รถรบัสèงส èวนตัวตลอด trip (ยกเวéนวนัทีเ่ปçนรถจากบรษิ ัทรถTram)
- คèาเขéาทีต่èางๆ

ค่ าทัวร ์  ไม ่ รวม: 
คèาตัว๋เครือ่งบิน,คèาอาหารกลางวันและอาหารเยน็, คèา wine tasting (R 40 P/P) ประมาณ 80 บ.

ท่านสามารถบ ิน Direct Flight โดยสายการบ ิน Qatar,Singapore Airline, Ethiopian, Kenya หร ือ Emirates Airline 
จากกร ุงเทพสู ่ Cape Town เป็นว ิธ ีท ี ่ง ่ายและสะดวกท ี ่ส ุด

***ราคาอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตาม Exchang rate****



ไม ่ต ้องใช ้ Visa

Visa

ขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี ่ยนแปลงการท่องเท ี ่ยว รวมท ั ้งไม ่สามารถร ับผ ิดชอบจากเหตุส ุดว ิส ัยต่างๆดังนี ้ สาย
การบ ินDelay ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อจราจล อุบ ัต ิเหตุ ฯลฯ 
แนะนำาให้ซ ื ้อ Traveling Insurance ไว ้ก ่อนการเดินทางค่ะ เพื ่อเป็นการร ักษาผลประโยชน์ของท่านได้มากท ี ่ส ุด
และทางเราจะไม่ร ับผ ิดชอบค่าใช ้จ ่ายใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการเข ้าเม ือง อันเนื ่องมาจากการกระทำาท ี ่ส ่อไปใน
ทางผ ิดกฎหมาย หร ือการหลบหนีเข ้าเม ือง ฯลฯ และจะไม่ค ืนเง ินค่าท ัวร ์ท ี ่ท ่านได้ ช ำาระมาแล้ว 

หมายเหตุ

อากาศ
Cape Town เป็นเมืองท ี ่สามารถเท ี ่ยวได้ตลอดท ั ้งปียกเว ้นเดือนสิงหาคมเพราะเป็นเดือนท ี ่ฝนตก
มากในเดือนนี ้

หน้าร ้อน (Dec-April)
Min 20c Max     30c

หน้าหนาว (May-August)
Min 8c Max     21c

หน้าSpring (Sep-Nov)
Min 12c Max     23c

ZAR (Rand) 1 R  =  ประมาณ 2.3 บาท

เง ิน

สนใจ Email: about@thewhat.co.za หร ือ 
Line มาได้ ท ี ่ User ID: Kainuija 

Thailand Contact: 061 545 4745   02 7480843-4
ใบอนญุาตเลขที ่11/08917




