Honeymoon Package
เคปทาวน
สเตลเลนบอช
โดยสายการบิน การตา แอรเวย
สัมผัสมนตเสนหแหงเมือง Cape Town เมืองที่ไดรับเลือกจากนักเดินทางทั่วโลกใหเปนเมืองที่นาเที่ยวทีส่ ุดในโลก
ขึ้นเทเบิลเมาทเทน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ
ชิมไวนที่เมือง Stellenbosch เมืองเกาที่มีเสนหสวยงามดวยสถาปตยกรรมบานเรือนแบบเคปดัชตอันงามสงา
เมนูพิเศษ SUSHI DINNER WITH WINE
ประทับใจกับการ ลองเรือจิบแชมเปญชมพระอาทิตยตก อันสุดแสนโรแมนติค
เดินทางโดยสายการบินการตาร แอรเวยส สายการบินที่ดีที่สุดในโลกประจําป 2011 จาก STARTRAX "
วันแรก
2330 น.

กรุงเทพฯ – โดฮา / โจฮันเนสเบิรก
(อาทิตย)
คูฮันนีมูน เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร Q เขาประตูที่ 7
สายการบิน QARTAR AIRWAYS

วันที่สอง
0240 น.
0530 น.
0705 น.
17.40 น.

โดฮา – เคปทาวน
(จันทร)
ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 611 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการตา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ออกเดินทางสู เมืองเคปทาวน โดยเที่ยวบินที่ QR 582
ถึงเมืองเคปทาวน เมือ งซึ่งตั้งอยูในแหลมทางใตสุดของประเทศ เมืองเกาแกที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 300 ป เปนเมืองตากอากาศทีส่ วย และมีเสนหที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ลาสุด ไดรับการจัดอันดับให
เปน TRAVELLERS’ BEST CITY IN THE WORLD 2011 โดย TRIP ADVISOR เวบไซดยอดนิยม
และไดรับความเชื่อถือจากนักเดินทางทั่วโลก เจาหนาที่ตัวแทนจากบริษัทฯ ถือปายรอตอนรับทานที่ทางออก
หลังรบกระเปาเดินทางแลว จากนั้น พาทานรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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หลังอาหารค่ํา พาทานขึ้นสูยอดเขา Signal Hill เพื่อชมบรรยากาศยามค่ําอันแสนงดงามเหมือนฝน
ของเมืองเคปทาวน ที่ตระการตาไปดวยแสงไฟกระจางทั่วพื้น แลวถูกโอบลอมไวดวยมหาสมุทรแอตแลนติค
อันกวางใหญ
จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Protea President ที่ตั้งอยูใกลทะเล ยาน Sea point

วันที่สาม
เชา

เคปทาวน
(อังคาร)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางขึ้นสู TABLE MOUNTAIN 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยท างธรรมชาติของโลก ภูเขาสูงยอดตัดตรง
เหมือนกับโตะ ดวยกระเชาไฟฟาหมุนรอบตัวเอง (CABLE CAR) ซึ่งในชวงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของผูมาเยือน ขึ้นมาดานบน มีเสนทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดชมวิวรอบดานไดอยางชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน ทีเดียว บนภูเขาโตะนี้มสี ัตวตัวเล็กประเภทหนึ่ง
หนาตานาเอ็นดู ชื่อวาตัวแดสซี่ หรือ กระตายหิน (DASSIE OR ROCK RABBIT) มีลักษณะกึ่งผสมระหวาง
กระรอกกับกระตาย เปนมิตรกับผูคนที่ผานมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายลอมหลายตอหลายลูก
แตที่โดดเดนคือ ไลออนเฮด (LION HEAD) ภูเขาที่มองดูแลวใครๆ ก็ตองพูดวาคลายหัวสิงโตในเวลาที่พระ
อาทิตยกําลังจะลับขอบฟาภูเขาลูกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สัมผัสเคปทาวน ดินแดนใตสุดของประเทศแอฟริกาใต และของทวีปแอฟริกา ที่ผูคนตางกลาวขานกัน วา
เคปทาวนเปน เมืองตากอากาศแสนงาม ดั่งพระเจาหวานอัญมณีอันล้ําคาไวในทุกสรรพสิ่ง เที่ยวชมเมือง
ที่มีบรรยากาศและกลิน่ อายแบบยุโรป ดวยสถาปตยกรรมแบบวิคตอเรีย ชมสวนสวย COMPANY GARDEN
ที่ขนาบดวย อาคารรัฐสภา ที่โดดเดน และงดงามดวยสถาปตยกรรมไฮวิคตอเรีย จากนั้น เที่ยวชม บัว-คาป
( แปลวาเคปตอนบน ) เปนชุมชนที่มีเอกกลักษณโดดเดนดวยอาคารบานเรือนที่ทาสีสดใส สวยงาม
สัมผัสประสบการณพิเศษ อันสุดแสนประทับใจ ดวยการลองเรือพรอมบริการเครื่องดื่มแชมเปญ
เพื่อชมแสงพระอาทิตยใกลอัสดง ณ ทองทะเล ซึ่งใหแสงและสีที่งดงามเกินคําบรรยาย เมื่อลองเรือ
กลับ ทานจะไดเห็นตัวเมืองเคปทาวนในมุมที่สวยที่สุด และในเวลาที่มีแสงไฟงดงามที่สุด ถือเปน
ประสบการณที่ยากจะลืมเลือน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาที่พัก PROTEA PRESIDENT หรือเทียบเทา

กลางวัน
บาย

เย็น
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วันทีส่ ี่
เชา

กลางวัน
บาย
เย็น

วันทีห่ า
เชา

กลางวัน
บาย

เย็น

วันที่หก
เชา

เคปทาวน – สเตลเลนบอช
(พุธ)
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑ TWO OCEAN AQURIUM ใหทานไดชมชีวิตสัตวน้ําจากสองมหาสมุทร
ทั้งมหาสมุทรแอตแลนติก และจากมหาสมุทรอินเดียที่นาสนใจและหายากชมบรรยากาศของสัตวน้ําในอุโมงค
ยักษ และชมการแสดงหรือกิจกรรมของสัตวตางๆจากทองทะเล
จากนั้นเพลิดเพลินตอภายใน VICTORIA & ALFRED WATERFRONT เอนเตอรเทนเมนทขนาดใหญ ใหทาน
ไดสัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน มีรานคา รานอาหาร โรงภาพยนตร และเปนทาเทียบเรือขนาดเล็กดวย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดชอปปงสินคาตามอัธยาศัย
ไดเวลานําทานเดินทางสูเมืองสเตลเลนบอช
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารทะเลเลิศรสสไตลยุโรป พรอมเสริฟไวนรสชาดี
เพิ่มสีสันใหราตรีนอี้ ิ่มอรอย และประทับใจ
นําทานเขาที่พกั PROTRA STELLENBOSH หรือเทียบเทา
สเตลเลนบอช
(พฤหัส)
บริการอาหารเชาที่โรงแรม จากนั้น พาทานเที่ยวชมเมือง STELLENBOSCH เมืองเกาแกอันดับสองของ
แอฟริกาใตรองจากเคปทาวน แตมีเสนห สวยงาม ดวยสถาปตยกรรมบานเรือนแบบเคปดัชตอันงามสงา
งดงามเหมือนยอนเวลากลับไปเดินอยูในยุโรปสมัยคลาสสิค จากนั้น อิสระใหทานเลือกเดินหาซื้อของ
ที่ระลึกอันหลากหลายบนนถนนเล็กๆแสนนารักกลางเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทานเที่ยวชมไรองุน พรอมบริการชิมไวน ในแหลงผลิตไวนอัน ลือชื่อ บริการพิเศษใหทานมีโอกาสชิม
ชีสรสดี ซึ่งทานสามารถเลือกสรรชีสที่ถูกปากรับประทานคูกับไวนที่ทานถูกใจไดดวย
จากนั้น พาทานเยี่ยมชม LION PARK ศูนยอนุรักษและเยียวยาสิงโตที่ถูกกักขัง หรือสูญเสียความสามารถใน
การดํารงชีวิตตามธรรมชาติ จากการครอบครองของมนุษย ทานสามารถรวมบริจาคเงิน หรือขอเปนพอแม
อุปถัมปเหลาสิงโตเพื่อพิทักษชีวิตจาวปา ใหดํารงชีวิตอยูในศูนยอนุรักษนี้ไดอยางมีความสุขดวย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ดินเนอรหวานทามกลางแสงเทียน ในบรรยากาศกรุนสบายของ
สเตลเลนบอช
นําทานเขาที่พัก PROTEA STELLENBOSH หรือเทียบเทา
เกาะแมวน้ํา - แหลมกูดโฮป - ดูนกเพนกวิน – ชิมไวน
บริการอาหารเชาที่โรงแรม
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กลางวัน
บาย

เย็น

วันที่เจ็ด
เชา

กลางวัน
บาย
--.--

นําทานลงเรือที่ทา ฮูทเบย (HOUT BAY) เพื่อไป ชมแมวน้ําที่ เกาะดุยเกอร (DUIKER ISLAND) เหลา
แมวน้ําตัวอวนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาติ จากนั้น พาทานเยี่ยมชมฟารม
นกกระจอกเทศ รับชมและฟงเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ สัมผัสวงจรชีวิตของสัตวปกที่มีขนาดใหญ
และวิ่งเร็วที่สุดในโลก แลวเขาสูเมืองไซมอนส (SIMON'S TOWN) ณ เมืองแหงนี้บานเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู
ตามเนินเขา หันหนาออกทะเล ถือเปนเมืองตากอากาศชั้นนําอีกแหงหนึ่งของแอฟริกาใต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางเขาสูบริเวณ ชายหาดโบลเดอร BOULDER BEACH เจาบานตัวนอยนกเพนกวินแอฟริกัน ตัวผูมีสีสัน
มากกวาตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชี มพู คลายแตมสีอายแชโดวไวอยางนั้น สวนตัวเมียจะไมมี
ลําตัวมีสีดําขาวตัดกัน แตตัวเมียมีสีน้ําตาล และมีขนาดใหญกวา นกเพนกวินที่นี่ใชชิวิตอยางอิสระสบาย
อารมณตามธรรมชาติ คณะเดินทางสูแหลมแหงความหวัง หรือ แหลมกูดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE)
อยูในเขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ
จะเห็น รอยตะเข็บที่มหาสมุท รอินเดียและมหาสมุท รแอตแลนติกมาบรรจบกันไดชัดเจนบนผิวน้ําซึ่งเปนเหตุให
บริเวณนี้ ทองทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นมาปะทะกัน
ทําใหยากตอการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปจจุบัน ทัศนวิสัยไมดีนักทําใหเรือชนหินโสโครกหรือ
ชนกันเองเสมอๆ จนกอใหเกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติอันลี้ลับและเรื่องเลาขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตชแมน
FLYING DUTCHMAN ซึ่งเปนชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช ที่พยายามจะเดินทางออมผานแหลมกูดโฮป
ใหไดแตก็ทําไมสําเร็จ ทําใหเรือสูญหายไปในทะเลทามกลางหมอก หนาทึบ จนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุด
คือ CAPE POINT จากนั้น พาทานเที่ยวชม ST.JAMES BEACH พบกระทอมสีลูกกวาดสําหรับเปลี่ยนชุดลง
ทะเล เรียงแถวหนากระดานอยูริมหาด สวยสะดุดตา
บริการอาหารค่ํามื้อพิเศษดวยซูชิจากเชฟฝมือดีที่ตกแตงอาหารไดเลิศทั้งรสชาด และ งดงามดวยการ
จัดวาง พรอมเสริ์ฟไวนเพื่อเสริมใหทานเพลิดเพลินกับรสชาดอาหารยิ่งขึ้น
นําทานเขาที่พัก PROTEA STELLENBOSCH หรือเทียบเทา
เคปทาวน – โดฮา
(เสาร)
บริการอาหารเชาที่โรงแรม
พาทานสัมผัสไรองุนอันงดงามในหุบ เขา เขตชานเมือ งอันงดงามของเมือ งสเตลเลนบอชอยางใกลชิด ดวยการ
นัง่ รถแทร็กเตอร สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอันออนหวาน สดชื่นของแหลงผลิตไวนชนั้ เลิศขอองแอฟริกาใต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา ของฝาก ของที่ระลึก
ไดเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเคปทาวน
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1855 น.

ออกเดินทางสูโดฮา โดยสายการบิน การตา แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 583 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่แปด
0650 น.
0805 น.
1855 น.

โดฮา – กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 610 (อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

กําหนดวันเดินทาง

(อาทิตย)

ราคาตอทาน

เดินทางสองทาน ราคาทานละ
ตองการลามภาษาไทย เพิ่มคาใชจาย...........

75,500.-

อัตราคาบริการรวม
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมไกดขับ รถนําเที่ยวชาวแอฟริกาน (คนขาว) ที่ชํานาญเสนทาง
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามระบุในรายการ
 โรงแรมที่พักตามรายการระบุ หรือ เทียบเทา
 คาอาหารตามรายการระบุในรายการ
ประกันการเดินทางของ บริษัท ACE INSURANCE ตามเงื่อนไขประกันกลุม
ในวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000 บาท

อัตราคาบริการไมรวม
 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เสนทาง กรุงเทพฯ-เคปทาวน-กรุงเทพฯ
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
คาทิปไกด (ตามที่ทานไดรับการบริการ)
คาธรรมเนียมคาทําหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง และเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ บริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดการเดินทางทองเที่ยว โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
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สถานที่ทองเที่ยวเพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทฯ ไมส ามารถรับ ผิดชอบในอุบัติเหตุ
หรือ ความเสียหาย ที่เกิดจากโรงแรม ที่พัก ยานพาหนะ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรวมถึ งภัยธรรมชาติ โจรกรรม วิน าศกรรม
อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความลาชาของเที่ยวบิน หรือ การยกเลิกเที่ยวบิน ของสาย
การบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะทองถิ่น และการถูกปฎิเสธใหเขาเมืองในตางตางประเทศ ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทั ฯ

หมายเหตุ 2
1. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น หากออกตั๋วไปแลวไมสามารถยกเลิก
หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสายการบินจะเรียกเก็บ เต็มจํานวน โดยไมมีการคืนเงินทั้งหมด ภายใต
เงื่อนไข “ตั๋วราคาพิเศษ” ที่เปนแบบหมูคณะ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องจากทางสายการบินไดขึ้นภาษีน้ํามัน (FUEL SURCHARGE)
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทานที่ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอ าจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. หนังสือเดินทางไทย ไมตองขอวีซาเขาประเทศแอฟริกาใต สามารถอยูไดไมเกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง
ตองเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
6. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน คาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 8 – 14 วัน
- ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน

เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท (ไมคืนเงินมัดจํา)
เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท
เก็บคาใชจาย ทานละ 28,000 บาท
เก็บคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือใหกับทาน
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ใบตอบรับการเดินทาง
รายการทัวร ทัวรแอฟริกาใต 8 วัน
วันที่เดินทาง
ชื่อภาษาอังกฤษ (สะกดตรงกับหนังสือเดินทาง)
(1.)
(2.)
ตั๋วเครื่องบิน
 ชั้นประหยัดตามรายการ ***

.

(3.)
(4.)
 ชั้นธุรกิจ จายเพิ่ม

โทรศัพทที่ติดตอได
มือถือ
แฟกซ
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................ทาน
(ผูใหญ................ทาน / เด็กต่ํากวา 12 ป....................ทาน)
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..............หอง
(หองคู.............. หองเดี่ยว............. หอง 3 เตียง..............)
หมายเหตุ
กรณาแจงความประสงคอื่นๆ ตามที่ทานตองการ
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก  ทานมังสวิรัต
อาหาร
ที่นั่ง
 ริมหนาตาง
 ริมทางเดิน
อื่นๆ...........................................
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