WORLDWIDE HOLIDAYS AND TRAVEL CO., LTD.
License No. 11/737
Forum Tower 184 Ratchadaphisek Road, Bangkok 10320, Thailand
Tel. 02-645-3575-7(automatic 12 lines), Fax 02-645-3578, E-Mail: tour @ worldwidegrp.com
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เคพทาวน์ สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้
*********************************

เส้ นทาง : สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ - ( ดูไบ ) – เคพทาวน์ -เคพเพนนินซู ลา ฮูทเบย์ – ดุยเกอร์ – บูลเดอร์ บีช
แหลมกู๊ดโฮพ – คอนสเตนเทีย - เทเบิล เมาเทน - ฟาร์ มนกกระจอกเทศ – เคพทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก
โกลด์ รีฟ ซิตี้ - เอนทาเบนี เกม ลอดจ์ - เกมไดรว์ ภาคบ่ าย และภาคเช้ า- นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมภูมิประเทศและ
ฝูงสั ตว์ จากมุมมองสู ง – ซันซิตี - พรีทอเรีย – โจฮันเนสเบิร์ก - ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่สนามบินดูไบ (ดูไบ)–
สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ
********************************
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วันแรกของการเดินทาง
22.00

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4
สายการบินเอมิเรตส์ ( EK )
เจ้าหน้าที่บริ ษทั เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์สฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันทีส่ องของการเดินทาง
01.05

04.55
08.40
16.35

17.30
18.00

กรุ งเทพฯ - ( ดูไบ ) - เคพทาวน์

ออกเดินทางโดยสายการบินอาหรับเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 382 (ใช้ เครื่ องบินสองชั้น Airbus A380)
ไปยังเคพทาวน์ โดยแวะเปลี่ยนเครื่ องที่ ดูไบ
(อาหารเช้าบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ระหว่างรอท่านจะมีเวลาเดินเล่นหมายตาสิ นค้าแบรนด์เนมไว้ซ้ื อหรื อเก็บไว้ซ้ื อตอนขากลับ
ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเดิม เที่ยวบินที่ EK 770 ตรงสู่ เคพทาวน์แอฟริ กาใต้
(อาหารเช้าและกลางวันบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบินเมืองเคพทาวน์
หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มอบเวลาให้ท่านเปลี่ยนแปลง
อิริยาบถให้สบายๆ และปรับตัวให้เข้ากับเวลาและภูมิอากาศของอัฟริ กาใต้
รถโคชปรับอากาศรับท่านจากสนามบินไปยังภัตตาคาร
อาหารค่าที่ภตั ตาคารจีน SEA PALACE RESTAURANT เมนู เป๋ าฮื้อชุดพิเศษ
พักที่โรงแรม SOUTHERN SUN WATERFRONT หรื อ ระดับเดียวกัน

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ

เคพเพนนินซู ลา- เคพพ้อย์ - ฮูทเบย์ – ดุยเกอร์ – บูลเดอร์ บีช
แหลมกู๊ดโฮพ – คอนสเตนเทีย

อาหารเช้าที่โรงแรม
วันนี้ท้ งั วัน ขอนาท่านไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเคพ เพนนินซู ลา ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค
ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มหาสมุทรแอตแลนติคกับมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกัน
ช่วงเช้า นาท่านไปเคพ พ้อยท์ ลงเรื อที่ท่าฮูท เบย์ เพื่อไปชมฝูงแมวน้ าที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นๆ
อยูน่ บั พันตัวที่เกาะดุยเกอร์
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11.30

กลางวัน
14.00

15.30

17.30
19.00

นาท่านสู่ แหลม กู๊ด โฮปที่เลื่องลือในประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของการค้นพบเส้นทางการค้าที่
เปิ ดจากโลกตะวันตกไปสู่ โลกตะวันออกขึ้นรถไฟฟ้า FUNICULAR สู่ ยอดเขาที่มีประภาคาร
(บริเวณนีม้ ีฝูงลิงบาบูนจานวนมาก จึงโปรดระวังกระเป๋า สิ่ งของท่านซึ่งอาจมีลงิ บาบูนมาแย่ งชิ งไป)

มอบเวลาให้ท่านชมท้องทะเลที่บรรจบกัน ของกระแสน้ าเย็นจากมหาสทุทรแอตแลนติก ปะทะกับ
กระแสน้ าอุ่นของทะเลอินเดีย และบันทึกภาพของแหลมกู๊ดโฮปที่มีเรื ออับปางนับจานวนไม่ถว้ นในอดีต
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร FISHOEK GALLEY RESTAURANT เมนูซีฟูดกุ้งมังกร
หลังอาหารแล้วนาท่านไปชมฝูงนกเพนกวินสายพันธุ์ แอฟริกนั เท้าดา
ที่แสนน่ารักนับพันๆตัว ที่หาดบูลเดอร์ บีชบ้างก็กกไข่
บางก็เดินไปๆมาๆ เปิ ดโอกาสให้ท่านบันทึกภาพได้ใกล้ๆ
รถโคชคันเดิมนาท่านไปยังเมืองคอนสแตนเซียที่มีชื่อเสี ยง
ในการเพาะปลูก ทาไร่ องุ่นและผลิตไวน์ที่มีรสเยีย่ มจนจักรพรรดินโปเลียน
แห่งฝรั่งเศสยังต้องสัง่ ไวน์จากแหล่งนี้ไปใช้ในพระราชวัง
เชิญนักชิมไวน์ทดสอบไวน์เลิศรสนานาชนิดที่โรงงานผลิตเหล้าองุ่น
และเลือกซื้ อรสชาติที่ชอบได้ในราคาโรงงาน
รถโค้ชนาท่านเดินทางกลับ เคพทาวน์
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร Wang Thai เมนูพเิ ศษ อาหารไทย
พักที่โรงแรม SOUTHERN SUN WATERFRONT หรื อ ระดับเดียวกัน

วันทีสี่ของการเดินทาง
เช้า
08.00

เทเบิล เมาเทน - ฟาร์ มนกกระจอกเทศ – เคพทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก

อาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารแล้วนาท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ภูเขา เทเบิล เมาเทน หากสภาพอากาศอานวย สัมผัสอากาศ
อันบริ สุทธิ์ บนเขาพร้อมทั้งชมวิวทิวทัศน์และเสน่ห์ของเคปทาวน์
ลงจากเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเดิม
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10.00

กลางวัน
15.50
17.50
19.30

จากนั้นนาท่านสู่ ฟาร์ มนกกระจอกเทศ แหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุ์และนกสายพันธุ์อื่นๆ
ชมการเลี้ยงนกกระจอกเทศที่ทนั สมัย สัมผัสวงจรชีวติ ของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด
สนุกกับการป้ อนอาหารนกกระจอกเทศ อิสระให้ท่านบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก เลือกซื้ อสิ นค่าที่ผลิต
จากไข่นกกระจอกเทศ เพื่อเป็ นของฝาก
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร เมนูเนื้อนกกระจอกเทศ และไวน์ ของท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังสนามบินเคพทาวน์
ออกเดินทางจากสนามบินเคพทาวน์โดยสายการบินเซ้าท์อฟั ริ กา เที่ยวบินที่ SA352 ไปยังโจฮันเนสเบิร์ก
ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร CARNIVORE RESTAURANT ซึ่งเป็ นอาหารจากเกมไดรว์ ซึ่งมีเนื้อม้ าลาย
จระเข้ ยีราฟ กวาง นกกระจอกเทศ ฯลฯ
พักที่โรงแรม SANDTON HILTON HOTEL หรื อ ระดับเดียวกัน

วันทีห้าของการเดินทาง

โกลด์ รีฟ ซิตี้ - ENTABENI GAME LODGE

เช้า
08.00

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ โกลด์ รีฟ ซิตี้ ชมตัวเมืองที่ได้รับฉายาว่า “นครแห่ งทอง” นาท่านผ่านเขตอนุรักษ์ซ่ ึ งยังรักษา
สถานภาพบ้านเมือง ในยุคที่มีการขุดพบทอง แล้วพาท่านพบ ความตื่นเต้น ลึกลับใต้ดิน นาท่านลงลึกถึง 253
เมตร เพื่อชมเหมืองทอง สารวจดูการค้นหาแร่ ทองคา ในอุโมงค์ที่ยาวกว่า 3,000 เมตร
จากนั้นชมการสาธิ ต การเททองคา ที่หาชมได้ยาก

11.00
12.00
15.30

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร เมนูอาหารจีน
หลังอาหารกลางวันแล้ว นาท่านไปยัง ENTABENI GAME LODGE
ชม ENTABENI GAME LODGE ตั้งอยูบ่ นพื้นที่กว่า 10,000 เฮคตาร์ ระหว่างหุ บเขา Waterberg และ
ทะเลสาบอันเป็ นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ าป่ าเขา จึงทาให้บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายมาอาศัยอยูใ่ น
บริ เวณนี้ ผูบ้ ุกเบิกก่อตั้ง ENTABENI GAME RESERVE ได้กระจายแหล่งที่พกั และเก็บรักษาธรรมชาติ
โดยรอบเอาไว้ แต่ขณะเดียวกันได้สรรหาสิ่ งอานวยความสะดวกให้แก่ผมู ้ าเยือน
ได้อย่างกลมกลืน ซึ่ งจะทาให้ท่านประทับใจกับบรรยากาศโดยรอบและการมาเยือนครั้งนี้
นาท่านนัง่ รถ 4 wD ออกไป ซาฟารี ตอนบ่าย ก่อนกลับมายังที่พกั ก่อนอาหารค่า
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่โรงแรม ENTABENI LAKESIDE LODGE หรื อ ระดับเดียวกัน

19.00
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วันที่หกของการเดินทาง
08.00
09.00

กลางวัน
13.00

19.00

เอนทาเบนี เกม ลอดจ์ - เกมไดรว์ภาคเช้ า – ซันซิตี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านนัง่ รถ 4WD [ GAME DRIVE] เกมส์ไดรฟ์ รอบเชาอีกครั้ง ชมชีวติ สัตว์ป่าแอฟริ กาที่หายาก
เช่น แอนเทโลป ม้าลาย ไฮยีน่า แม้กระทัง่ Big Five อันได้แก่ ช้าง สิ งโต เสื อดาว ควายป่ า และ แรด
ซึ่ งจะทาให้ท่านได้รับความประทับใจระคนตื่นเต้นกับประสบการณ์ครั้งนี้ อย่างมิลืมเลือน
พร้อมโปรแกรมแถมพิเศษ
ขึน้ ฟรี HELICOPTER ท่ านละ 3 นาที สนุกสนาน ตื่นเต้ นกับการชมสั ตว์ จากเบื้องสู ง
เป็ นความประทับใจทีย่ ากจะลืมเลือน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้วนาท่านเดินทางไปยัง ซันซิตีห้ รื อรู ้จกั ในอีกชื่อว่านครลับแลที่ใครๆก็อยากจะได้มาเยือน
สักครั้งหนึ่งในชีวิต
หลังจากเช็คอินที่โรงแรมนี้แล้ว มอบเวลาให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ที่จะเดินเล่นในบริ เวณโรงแรม
ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสิ่ งก่อสร้างที่ยงิ่ ใหญ่อลังการ ของ The Lost Cityหรื อ นคร ลับแล
เชิญท่านสัมผัสกับความหรู หรา ผสมผสานกับความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สถาปั ตยกรรมแบบซาฟารี กบั
สถาปั ตยกรรม สมัยใหม่ในโรงแรมแห่งนี้ มีหลากหลายมุมที่อลังการและ รู ปปั้ น และ กลุ่มน้ าพุ
ที่ท่านจะเลือกมุมบันทึกภาพอันประทับใจได้โดยไม่เบื่อตลอดกลางวันถึงเย็น

อาหารค่าที่ภตั ตาคาร CALABASH RESTAURANT
พักที่โรงแรมระดับห้าดาว THE PALACE HOTEL หรื อ ระดับเดียวกัน
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วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน
13.00
15.00

16.00
18.00
19.00
22.45

ซันซิตี– พรีทอเรีย – โจฮันเนสสเบิร์ก

อาหารเช้าที่โรงแรม
ช่วงเช้าเชิ ญท่านพักผ่อน หรื อเลือกออกไปเดินเล่น และบันทึกภาพในจุดต่างๆ หรื อพักผ่อนเพิ่มเติมตาม
อัธยาศัย จนกระทัง่ ถึงเวลานัดก่อนเที่ยงพร้อมกัน

เช็คเอ้าท์ออกจากซันซิ ต้ ีแล้วนาท่าน ไปยังภัตตาคาร
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร SUN TERRACE
เช็คเอ้าท์จารโรงแรมแล้ว นาท่านไปยังพรี ทอเรี ย
ชมเมืองพรี ทอเรี ยเมืองหลวงของประเทศอัฟริ กาใต้ผา่ นชมตัวเมืองและสถานที่สาคัญ ๆ อนุสาวรี ย ์
VOORTREKKER MONUMENT หรื อไม่วา่ จะเป็ นตึกรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในอัฟริ กา (UNION
BUILDING) จตุรัสเชิ ร์ช (CHURCH SQUARE) รู ปปั้ นสาริ ดของ พอล ครู เกอร์
อดีตประธานาธิบดีของอัฟริ กาใต้ ฯลฯ
นาท่านเดินทางไปยัง โจฮันเนสเบิร์ก
แวะช้อปปิ้ งที่ SANTOM MALL และ CABANOS ดิวตี้ฟรี สินค้าปลอดภาษี
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร WANG THAI RESTAURANT เมนูพเิ ศษ อาหารไทย
หลังอาหารแล้วนาท่านไปยังสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก
ออกเดินทางจากสนามบินโจฮันเนสเบิร์กสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 766
(อาหารค่าอีกครั้งหนึ่งและเช้าวันรุ่ งขึ้นบนเครื่ องบิน)
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วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
09.10

15.20

เดินทางถึงสนามบินดูไบ
ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่ องท่านจะมีเวลาเหลือเฟื อ สาหรับการเลือกหาสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด
ราคาปลอดภาษีถูกใจ และมอบเวลาและประเภทอาหารตามที่ท่านจะกาหนดเวลาและประเภทอาหาร
กลางวันเองตามอัธยาศัยก่อนขึ้นเครื่ องกลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370
(อาหารค่า และเช้าวันรุ่ งขึ้น บนเครื่ องบิน)

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง

00.55

(ดูไบ)– กรุ งเทพฯ

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ

( 55 นาที หลังเที่ยงคืนของวันที่ 27 )
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
--------------------------------------
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