


About Lucky Lion

เป็นทัวร์ Group เล็กที่เราเน้นที่จะให้ลูกทัวร์ได้สัมผัสกับ Unique Experience
ที่เจาะลึกเข้าถึงกับ Cape Town จริงๆ โดยทุกๆอย่างที่เราจัดให้ได้สรรค์หาและเลือก
คัดมาแล้วโดยความรู้ท้องถิ่น เราไม่อยากจักทัวร์ที่คนมาได้แค่ว่ามา แต่เราอยากจัดทัวร์
ที่ Experience ของคุณนั้นเดีป็น Another level
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Day 1 
02.25 ขึ้นเครื่องบินสายการบิน ออกเดินทางสู่เมือง Cape Town เมืองที่มีเทือกเขาTable Mountainอยู่ใจกลางเมือง
และมีมหาสมุทรล้อมรอบเมืองอีกที ในแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกา

Day 2
16.25 เครื่องลงที่สนามยิน Cape Town International และได้รับการต้อนรับจากทีมงานของบริษัททัวร์
18.30 รับประทานอาหารเบาๆ สบายท้อง
19.30 เข้าที่พ ัก ฺB&B Boutique Cottage หรู ที่มีความยูนีคฉเพราะตัวที่เราเลือกสรรค์มาให้ ใน list ของเราจะได้ที่ ไหน

ขึ้นอยู่กับ Availability ค่ะ

Day 3
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00 ม่ ูงหน้าส ุ ่ Muisenberg แวะถ่ายรูปบ้านเปลี ่ยนเสื ้อผ ้าส ีส ันสดใสท ี ่ เร ียงลายบนชายหาดท ี ่นี ่ ถ ่ายลง 
facebook เจ ิดมากค่ะ 
9.30 เดินทางถึง Boulder Beach Simon Town บ้านของฝูง Africa แพนกว ิน ท ี ่ต ั ้งถ ิ ่นฐานอย่ ูท ี ่นี ่หาดแห่งนี ้ เรา
สามารถเข ้าไปดูอย่างใกล้ค ่ะ ยิ ่งฤดูผสมพ ันธ์แล้วละก็ร ู ้ เลยค่ะว ่าทำาไมถึงโดนเร ียกว่า Jack Ass Penguin
10.30 แวะฟาร์มนกกระจอกเทศเสัตว์ปีกที่ ใหญ่ที่สุดและได้ขึ้นช ื่อว่าเป็นสัตว์ที่ว ิ่งเร็วที่สุดในโลก เพื่อให้อาหารและชมสินค้าที่ทำ 
มาจากนกกระจอกเทศ
11.45 เดินทางสู่ เขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve Cape Point ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Cape Point ปลายแหลมที่สามารถมอง
ออกไปสู่ทะเลบริเวณที่มหาสมุทรอินเดียและ มหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกัน ทั้งน้ีเป็นเหตุให้กระแสนำ้าอุ่น Agulhas และกระแสนำ้าเย็น 
Benguela มาประทะกัน ทำให้บริเวณน้ีมักมีสภาพอากาศแปรปรวนและหมอกจัด ในสมัยโบราณเรือจึงมักมาร่มในบริเวณน้ี เกิดเป็นตำนานเรื่อง
ลึกลับของเรือผี The Flying Dutchman
13.30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิว Panorama ของขุนเขาและหมุ่บ้านบริเวณนั้น ขณะรับประทานอาหารจากสดๆ
จากฟาร์มที่ร้านอาหารที่ขึ้นช ื่อว่าอร่อยที่สุดใน area นั้น และเลือกชมสินค้าจากฟาร์ม ถ้าโชคดจีะได้กิน Kingklip ปลาที่มีช ื่อของที่น่ีค่ะ
15.00 นั่งรถชมทัศนียภาพของ Chapman’s peak ถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่ติดอันดับถนนที่สวยที่สุดถนนนึงในโลกเลยทีเดียว แวะถ่ายรูปตาม
จุดต่างๆยามพระอาทิตย์จะตกดิน เป็นแสงสีทองสะท้อนโขดหินสีนั้าตาลตัดกับนำ้าทะเลสีนำ้าเงินสวยมากๆ 
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Cape Town (Exclusive Whale)
เฉพาะน่าปลาวาฬ June to Dec

ตารางทัวร์นี้เป็นตารางทัวร์โดยบินด้วยสายการบิน Emirates ทั้งนี้ถ้าท่านต้องการบิน
ด้วยสายการบินอื่น เราสามารถปรับตารางให้เข้ากับเวลาของสายการบินนั้น



16.30 ขับเรียบชายฝั่งทะเลชายหาด แวะเดินเล่นที่ Mouille Point Promanade ทางเดินเรียบหาดที่ออกกำลังกายของคนที่น่ี  
18.00 รับประทานอาหารเย็น เมนูเด็ดคือ lobster ซึ่งคนที่น่ีเรียกวา่ Crayfish ค่ะ
20.00  กลับเข้าที่พ ัก

Muizenberg

Cape Point

Ostrich Farm

Penguin Colony

Cape of Good Hope

Promanade

Day 4
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00 ม่ ูงหน้าส ุ ่ Hout Bay 
9.45 ถึงHout Bay เพื ่อลงเร ือสู ่ Seal Island บ้านของฝูงแมวนำ ้า
10.45 เดินเล่นดู ของท ี ่ระลึก Style African จากคนท้องถิ ่นท ี ่ท ่าเร ือ
12.00 แวะร ับประทานอาหารท ี ่ร ้านเล็กๆบนดขดหินท่ามกลางว ิวของเทือกเขาและท้องทะเลท่ ีของคนท้องถิ ่นท ี ่นี ่ 
นิยมมาร ับประทานเพราะปลาสดมาก  ลองช ิม“Snook” (ปลายอดนิยมของ Hout Bay ท ี ่จ ับสดๆจากอ่าวนี ้)
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Day 4
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00 ม่ ูงหน้าส ุ ่ Hout Bay
9.45 ถึงHout Bay เพื ่อลงเร ือสู ่ Seal Island บ้านของฝูงแมวนำ ้า
10.45 เดินเล่นดู ของท ี ่ระลึก Style African จากคนท้องถิ ่นท ี ่ท ่าเร ือ
12.00 แวะร ับประทานอาหารท ี ่ร ้านเล็กๆบนดขดหินท่ามกลางว ิวของเทือกเขาและท้องทะเลท่ ีของคนท้องถิ ่นท ี ่นี ่
นิยมมาร ับประทานเพราะปลาสดมาก  ลองช ิม“Snook” (ปลายอดนิยมของ Hout Bay ท ี ่จ ับสดๆจากอ่าวนี ้)

13.15 ข ับผ่าน Imizamo Yethu Township มาดูว ่าช ีว ิตอีกด้านของคนท ี ่นี ่ เป ็นอย่างไร
13.30 เดินทางถึง Kirstenbosch National Botanical Garden เป็น Botanical Garden ท ี ่สวยท ี ่ส ุดในโลกจนได้
ร ับ เป็น World Herititage ของโลกจาก UNESCO เมื ่อปี 2004
15.30 มานั ่งช ิมจ ิบ Wine สินค้าท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงของย่าน Westhen Cape นี ้ท ี ่ Groot Constantia Wine Estate ท ี ่สร ้างด้วย
สถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบ “Cape Dutch” ท ี ่Wine Estate แห่งนี ้ เป ็น wine estate ท ี ่ เก ่าแก่ท ี ่ส ุดของ South Africa 
18.00 Dinner หรูท ี ่ร ้านอาหารไทยในคฤหาส์นเก่าท ี ่สวยสุดๆ ร้านนี ได ้ร ับการ Vote และชนะรางวัลว ่าเป็นร้านอาหารท ี ่ด ี
ท ี ่ส ุดใน Cape Town (รายการนี ้ต ้องข ึ ้นอยู ่ก ับ Availability เพราะร้านนี ้จะเต็มตลอดต้องจองเนิ ่นๆค่ะ ถ้าเเต็มเราจะพาไปกิน
ร้านอร่อยท ี ่จ ัดเตร ียมไว ้แล้วแทนค่ะ)
20.00  กลับเข้าที่พ ัก
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Seal Island

kirstenbosch

Hout Bay

Protea flower in Kirstenbosch

Imizamo Yethu Township Hout Bay’s craft vendor

Groot Constantia Best restaurant in Cape Town
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Day 5
6.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
7.15 ม่ ูงหน้าส ุ ่ Safari ท ี ่ต ั ้งอยู ่ ใน เขต Karoo ท ี ่ม ีธรรมชาติท ี ่สวยงาม เป็น Private Game Reserve ท ี ่ เราสามารถชม
สัตว ์ Big 5 ของ Africa (ช ้าง, ควายป่า, แรด, สิงโต และ เสือ Leopard) รวมถึง ยีราฟ ฮิปโป ม้าลาย นกต่างๆ และสัตว ์อ ีก
มากมายท ี ่น่าสนใจ เช ่น Meerkat และ Springbok
13.00 ร ับประทานอาหารกลางวันในเขต Safari
14.30 เดินทางกลับ
18.00 ร ับประทานอาหารพื ้นเมืองแบบAfrica พร้อมร ับชมการแสดงและเพนท์หน้าแบบ Africa
20.00  กลับเข้าที่พ ัก

Safari

African Dinner
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Day 6
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00 มุ ่งหน้าส ู ่ Hermanus เมืองท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงเกี ่ยวกับ Whale watching อันดับ 1 ของโลก เนื ่องจากสามารถมองเห็น
ปลาวาฬได้อย่างช ัดเจนแม้ว ่าค ุณจะแค่ย ืนอยู ่ร ิมทะเล ( ในฤดูปลาวาฬ) จะเห็นใกล้ ไกลใหญ่เล ็กมากน้อยขนาดไหนขึ ้นอยู ่ก ับโชคค่ะ
11.00 ถึง Hermanus ถ่ายรูปท ี ่อนุสาวร ีย ์ปลาวาฬ
12.00  ร ับประทานอาหารกลางวัน ท ี ่ภ ัตคารท ี ่สร ้างอยู ่ ในถำ ้าซ ึ ่งต ิดกับทะเล เราสามารถเพลิดเพลินดูปลาวาฬท ี ่ว ่ายเข ้ามา
ใกล้ฝ ั ่ง ขณะร ับประทานอาหารอยู ่ ในถำ ้า (ท ั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับ Availability ด้วยถ้าเต็มเราจะพาท่านไปร้านท ี ่ม ีช ื ่อ 
ร ้านอื ่นในlist ของเราค่ะ)
14.00 ขึ ้นเร ือไปดูปลาวาฬอย่างใกล้ช ิดให้เห ็นแบบ Close up กันไปเลย นอกจากนั ้นถ้าโชคด ีย ังอาจมีโอกาส ได้เจอกับ เหล่า
ปลาโลมา แมวนำ ้า Sun f ish หร ือสัตว ์น ำ ้าท ี ่อาศัยอยู ่บร ิเวณนั ้น เดินทางกลับ
18.30 ร ับประทานอาหารเย็น
20.00  กลับเข้าที่พ ัก

Eating while watching for the whale

A school of Dolphins

Restaurant in the cave

On land watching
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Day 7
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00 ม่ ูงหน้าส ุ ่ยอดชอง Table Mountain ด้วย Cable Car ท ี ่ ได ้เป ็นหนึ ่งในสิ ่งมหัศจรรย์ของโลก 
World’s 7 Wonders ภูเขาร ูปทรงเหมือนโต๊ะเพราะบนยอดนั ้นเร ียบ เป็นแนวราบ ถ้าตั ้งใจมองด ีๆจะเห็นตัว
“Dassie”(Rock Rabbit) กระต่ายหินน่าร ักๆแฝงตัวตามโขดหิน
11.30 แวะตลาดของคนท ี ่นี ่ เล ือกร ับประทานอาหารตามร้านค้าต่างๆในตลาดตามใจชอบ ตลาดสด Hip Hip ของคนที่น่ีที่มีทั้งอาหาร 
ผักสด ดอกไม้ จนถึงเสื้อผ้าข้าวของ
13.30 เดินเล่นท ี ่ V&A Waterfront ท ี ่shopping ติดท่าจอดเร ือแห่งนี ้ เต ็มไปด้วยความ มีช ีว ิตช ีวาของ live music และstreet 
show ต่างๆของชาวเฝ่าใน Africa ท ี ่แห่งนี ้ เต ็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายท ี ่ค ุณสามารถนั ่งจ ิบ wine ขณะเพลิดเพลิน
เสียงดนตร ีและดื ่มดำาก ับ View ของท่าเร ือท ี ่สวยงามแห่งนี ้ ในเวลาเด ียวกัน เดินออกมาอีกหน่อยยังมี Waterfront Craf t 
Market ท ี ่ เต ็มไปด้วยของท ี ่ระลึกสวยๆ Style Africa ขายอีกด้วย
15.30 เข ้าชม Cape Town Diamond Musuem ประเทศ Af ica เป็นประเทศส่งออกเพชรวันดับต้นๆของโลก และ
มีประว ัต ิความเป็นมาอันยาวนาน มาดูก ันว ่าทำาไม “แหวนต้องใส่นิ ้วนางข ้างซ ้าย” หร ือว ่าทำาไม ”เพรชต้องตัดกี ่ เหลี ่ยม
ถึงเปล่งประกายท ี ่ส ุด” จากนั ้นเช ิญชมเพชร และ “Tanzanite” (หินสีฟ้าอมม่วงอันมีค ่าท ี ่ม ีท ี ่ South Africa ท ี ่ เด ียวในโลก
และกำาล ังจะหมดจากโลกนี ้ ในอีกไม่ก ี ่ป ี) จากผู ้จ ำาหน่ายเพชรรายใหญ่และเก่าแก่ท ี ่ส ุดรายหนึ ่งของ South AFrica
18.00 ไปร ับประทานอาหาร Ethiopian
19.00 แวะขึ ้น Lion Head เพื ่อมาดูเม ือง Cape Town จากมุมสูงตอนกลางคืน แสงระยิบระยับจากบ้านเร ือนออบอุ ้ม
ด้วยเทือกเขาตอนกลางคืนมัน Fin สุดๆค่ะ เหมือนไฟ X’mas ขนาดใหญ่ค ่ะ
20.00  กลับเข้าที่พ ัก

Table Mountain V&A Waterfront

Ethiopian food 

View of Cape Town at nightDiamond Museum

Saturday Market
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Day 8
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00 มุ ่งหน้าส ู ่ Franschoek เมืองฝร ั ่งเศษเล็กๆน่าร ักท ี ่ โด ่งด ังเร ื ่องรสชาติของ wine ความสวยงามของขุนเขา
ล้อมรอบ และอาหารฝร ั ่งเศษแบบ Fine Dinning โดย wine ส่วนใหญ่ท ี ่ม ีช ื ่อของ South Africa ผลิตมาจากย่านนี ้
10.00 แวะ Huguenot Memorial อนุสาวร ีย ์ของคนฝร ั ่งเศษท ี ่มาตั ้งถ ิ ่นฐานแลผลิต Wine ท ี ่นี ่ จากนั ้ ้นแวะเดินเล่น
ใน Down Town ของหมู ่บ ้านฝร ั ่งเศษแห่งนี ้ หร ือจะข ี ่จ ักรยานเล่นใน winery ก็ ได ้ค ่ะ romantic อีกแบบ (ค่าเช ่าจ ักรยาน
ไม่รวมในราคาท ัวร ์นะค่ะเพราะบางคนไม่ข ี ่ แต่ ไม ่ต ้องกลัวนะค่ะค่าเช ่าไม ่แพงค่ะ)
11.30 Wine Tasting ท ี ่ Winery ท ี ่ม ีช ื ่อเก ี ่ยวกับ Sparkling Wine 
12.30 ร ับประทานอาหารฝร ั ่ เศษอย่างหรูแบบ Fine Dinning ท ี ่ต ิดอ ันดับ “Best Value” Best restaurant in the world 
(ท ั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับ Availability ด้วยถ้าเต็มเราจะพาท่านไปร้านท ี ่ม ีช ื ่อร ้านอื ่นท ี ่ เจ ๋งเหมือนกันค่ะ) 
14.00 Wine tasting ที่ Winery ที่มีช ื่อเรื่อง Red wine
15.30 ถึงเมือง Stellenbosch เมืองเก่าแก่อันดับ 2 ของ South Africa ซึ่งมีช ื่อเสียงเรื่อง Wine เช่นกัน นอกจากนั้นเมืองน้ียังเป็นเมือง
ที่มีตึกเก่าๆที่สวยงาม style Dutch, Georgian และ Victorian และเป็นเมืองของเหล่านักศึกษาเพราะเป็นเมืองที่ตั้งของมหาลัยที่เก่าแก่ของ
ที่น่ีด้วยค่ะ
16.00 แวะDown Town ถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆของเมืองน้ี
17.00 ขับรถชม City Hall และ ตึกเก่าๆที่สวยงาม และถนนที่ ใครเดินด้วยกันจะต้อง Jub jub กันค่ะ :)
18.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 เข้าที่พ ักแบบ  Cottage สุดโรแมนติกใน Stellenbosh 

Franschoek winery

Stellenbosch

Lunch

Building in Stellenbosch

Houguenot memorial
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Day 9
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้า
9.00 ม่ ูงหน้าส ุ ่ Bo Kaap หมู่บ้านมุสลิม ที่มีสีสันสวยงามตั้งอยู่ติดๆกัน
10.00 นั่งรถชม Parliament City Hall และ Castle of Good Hope
10.15 แวะชม African National Gallery และ Company Garden มาดูว่างานศิลปะของคน African เป็นอย่างไร
11.00 เดินเล่นบนถนน Long Street และแวะ Green Market ตลาดขายสินค้า African
12.30 รับประทานอาหารที่ร้าน Cafe style vintage น่ารักๆ 
14.00 แวะ Super ซื้อของกลับบ้าน
15.00 กลับไปเอากระเป๋าที่ B&B
16.00 ถึง Airport เพื่อเดินทางกลับ

Bo Kaap

Long Street 

Cafe style vintage

Company Garden

Green Market

Day 10
19.15 ถึงกร ุงเทพ หร ือจะแวะเท ี ่ยวท ี ่ Dubai คร ึ ่งว ันและเดินทางกลับกร ุงเทพ

(***ตารางท ัวร ์อาจสลับปร ับ เปลี ่ยน Program เพื ่อความเหมาะสมโดยมิได ้แจ้งล ่วงหน้า โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของท่าน

เป็นหลัก ข ึ ้นอยู ่ก ับสภาพอากาศเนื ่องจาก Cape Town เป็นเมืองท ี ่อากาศ เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ***) 
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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

ราคา Tour (8-10) คน
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Winter (July-15 Sep)
ผู ้ ใหญ่ (ห้องละ2ท่าน) R 19,620  (ประมาณ 45,200 Bath)
ผู ้ ใหญ่ (เด ินทางคนเด ียวพ ักห้องเด ียว) และเด็ก กร ุณาติดต่อสอบถามอีกท ีค ่ะ

Spring-Summer (15Sep-1Dec)
ผู ้ ใหญ่ (ห้องละ2ท่าน) R 21,600  (ประมาณ 49,800 Bath)
ผู ้ ใหญ่ (เด ินทางคนเด ียวพ ักห้องเด ียว) และเด็ก กร ุณาติดต่อสอบถามอีกท ีค ่ะ 

Deposit (No refund)รบัรองการจอง   R 10,000 (ประมาณ 23,000 Bath)
และช ำาระส่วนท ี ่ เหลือล่วงหน้า 30 ว ันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช ำาระเง ินส่วนท ี ่ เหลือตามกำาหนด ถือว ่าท่าน 
ยกเลิกการเดินทางอย่างไม่ม ีเง ื ่อนไข

ราคาไม่รวมตั ๋วเคร ื ่องบ ิน
ตารางท ัวร ์เป ็นตารางท ี ่ ใช ้ก ับสายการบ ิน Emirates (สะดวกสุด)

ค่าท ัวร ์รวม
ค่าท ี ่พ ัก ค่าอาหารระบุ ในรายการ ค่ารถนำาเท ี ่ยว ค่าเข ้าสถานท ี ่ท ่องเท ี ่ยว ค่า Tour co-ordinator
ผู ้ด ูแลและอำานวยความสะดวกในการเดินทาง



ไม ่ต ้องใช ้ Visa

Visa

ทางเราขอสงวนสิทธิ ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท ี ่ม ีผ ู ้ เด ินทางตำ ่ากว ่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผ ู ้ เด ินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 30 วัน และขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี ่ยนแปลงการท่องเท ี ่ยว รวมท ั ้งไม ่สามารถร ับผ ิดชอบจาก
เหตุส ุดว ิส ัยต่างๆดังนี ้ สายการบ ิ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 

ทางเราขอสงวนสิทธิ ์ ไม ่ร ับลูกค้า wheelchair และเด็กอายุต ั ่ากว ่า 4 ปี

หมายเหตุ
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สนใจ Email: about@thewhat.co.za หรอื 
Line มาได้ท ี ่ User ID: Kainuija 

เบอร์  +66615454745


