
CAPE TOWN INTENSIVE



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 Intensive 

Day 1 
ขึ้นครื่องบินสายการบิน ออกเดินทางสู่เมือง Cape Town เมืองที่มีเทือกเขา Table Mountainอยู่ใจกลางเมือง
และมีมหาสมุทรล้อมรอบเมืองอีกที ในแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกา
Day 2
9.25    เคร ื ่องลงท ี ่สนามบ ิน Cape Town International และได้ร ับการต้อนร ับจากท ีมงานของบร ิษ ัทท ัวร ์
11.00   เข ้าท ี ่พ ัก B&B Boutique Cottage หรู 3 stars ท ี ่ม ีความยูนิคเฉพาะตัวท ี ่ เราเล ือกสรรค์มาให้ (สามารถปร ับ เปลี ่ยน
ดาวได้ถ ้าต้องการพ ัก 4-5 ดาว)

Boutique B&B หรูใน list ของเรา 
(จะได้พ ักที่ ไหนขึ้นอยูกับ่ Availability ค่ะ เพราะ Boutique B&B ส่วนใหญ่จะมีไม่กี่ห้อง)

ตารางทัวร์นี้เป็นตารางทัวร์ โดยบินด้วยสายการบิน Singapore Airline ทั้งนี้ถ้าท่านต้องการบิน
ด้วยสายการบินอื่น เราสามารถปรับตารางให้เข้ากับเวลาของสายการบินนั้น

12.30   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 ียวกับช ้าง
แต่ด ูเหมือนกระต่าย Dassie  น่าร ักมากค่ะ นอกจากนั ้น Table Mountain ยังเต็มไปด้วย พืชพรรณแบบ Cape Fynbos ซึ ่งรวม
ถึง Proteas สายพ ันธ์ต ่างๆท ี ่ท ่านสามารถเห็นได้บนนั ้น ซ ึ ่งดอก Proteas นี ้ถ ือเป็นดอกไม้ประจําชาติของประเทศแอฟร ิกาใต้
ด ้วย
13.00   ร ับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
14.30   มุ ่งหน้าส ู ่ V&A Waterfront ท ี ่ shopping ติดท่าจอดเร ือแห่งนี ้ เต ็มไปด้วยความมีช ิว ิตช ีวาของ live music และstreet 
show ต่างๆของชาวเผ่าใน Africa ท ี ่แห่งนี ้ เต ็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหาร มากมายท ี ่ค ุณสามารถนั ่งจ ิบ wine ขณะเพลิดเพลิน
เสียงดนตร ีและดื ่มดําก ับ View ของท่าเร ือท ี ่สวยงามแห่งนี ้ ในเวลาเด ียวกัน นอกจากนั ้นท่านยังสามารถแวะถ่ายรูปท ี ่ 
Clock Tower และดูสะพานเร ือท ี ่ เป ิดและปิดได้
เถ ิบมาหน่อยยังมี Designer Craf t Market ท ี ่ เต ็มไปด้วยของท ี ่ระลึกสวยๆ Creative Style Africa โดย designers and 
artists อีกด้วย

Table Mountain 
หนึ่งใน 7 wonders of the world 

ทะเลหมอกปรากฏการณ์ที่แกิดขึ้นได้
จากทิศทางลม

Proteas สายพันธ์ต่างๆบนTable Mountain



V&A Waterfront 

Designer craft market 

16.00   ท่านสามารถแวะ Diamond Museum แอฟร ิกาใต้เป ็นประเทศส่งออกเพชรอันดับต้นๆของโลก มาดูก ันว ่าทําไม 
“แหวนต้องใส่นิ ้วนางข ้างซ ้าย” หร ือว ่าทําไม ”เพชรต้องตัดกี ่ เหลี ่ยมถึงเปล่งประกายท ี ่ส ุด” เร ียนรู ้ เร ื ่องราวของเพรช
ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียง
จากนั ้นเช ิญชมเพชรท ี ่ผล ิตจากต้นกําเนิดเพชรของโลก และ “Tanzanite” (หินสีฟ้าอมม่วงอันมีช ื ่อท ี ่ม ีท ี ่ South Africa ท ี ่
เด ียวในโลกและกําล ังจะหมดจากโลกนี ้ ในอีกไม่ก ี ่ป ี คนท ี ่มาแอฟร ิกาใต้ส ่วนใหญ่นิยมซื ้อเก ็บไว ้เพ ื ่อการลงทุน) จากผู ้จ ําหน่าย
เพชรรายใหญ่และเก่าแก่ท ี ่ส ุดรายหนึ ่งของ South AFrica
18.00   รถร ับส่งมาร ับ เพื ่อกลับท ี ่พ ัก ท่านสามารถเดินจากท ี ่พ ักมาร ับประทานอาหารได้ตามใจชอบ มี ให ้เล ือกมากมายค่ะ/ 
รถพาไป Dinner แล้วมาส่งกลับท ี ่พ ัก

African street show

Clock Tower

Tanzanite, South african’s gemDiamond Museum



Day3
8.00 ร ับประทานอาหารเช ้าท ี ่ท ี ่พ ักค่ะ 
9.00 รถมาร ับ
9.30    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
11.00   แวะ shopping African craft ที่ Long Street และ Green Market บน Long Street ยังมีร้าน cafe แบบ Hip Hip ให้นั่งเล่น
แวะจิบกาแฟอีกด้วยค่ะ 

Kirstenbosch National Botanical Garden เป็น Botanical Garden ท ี ่สวย
ท ี ่ส ุดในโลกจนได้ร ับ เป็น World Herititage ของโลกจาก UNESCO เมื ่อปี 2004

ร้านค้าและของสไตล์แอฟร ิกาท ี ่ Long Street และ Green Market



ì 
12.00   มุ èงหนéÒสูèเมืองเกèาอันดับµŒ¹æของแอฟริกาใตé Wine ส èวนใหญèของแอฟริกาใตéผลิตมาจากยèานนี้ทังหมด
13.00   แวะไรèไวนìที่คุณสามารถรับประทานอาหารกลางวันและดื่มไÇ¹� ใจกลางสวน áÅÐ Farm Organic ซึ่งอาหารที่เสริฟที่นี่เปçนผลิตภัณฑ 
Organic จากไรèสวยมากๆคèะ 
15.00   Wine Tasting / Chocolate tasting ใน Wine estate ที่มีชื่อàÊÕÂ§



12.00   มุ่งหน้าสู่ Stellenbosh เมืองเก่าอันดับ 2 ของแอฟริกาใต้ Wine ส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ผลิตมาจากย่านน้ีทังหมด
13.00   แวะเไร่ไวน์ ที่คุณสามารถรับประทานอาหารกลางวันและดื่มไวน์ใน Green House ที่อยู่ใจกลางสวน Organic ซึ่งอาหารที่เสริฟที่น่ี
เป็นผักและผลิตภัณฑ์ Organic ที่ปลูกและผลิตเองจากไร่และ Farmเในนั้น จากนั้นเดินเล่นชมสวนมีพืชผักที่น่าสนใจมากมายค่ะ สวยมากๆค่ะ
15.00   Wine Tasting / Chocolate tasting ใน Wine estate ที่มีช ื่อใน Stellenbosch

16.00   แวะ Downtown น่ารักๆที่เต็มไปด้วยตึกและบ้านแบบโบราณ และมีมหาลัยที่เก่าแก่และเด็กนักศึกษาอาศัยอยู่ที่นี ่มากมายค่ะ / 
shopping

Downtown Area

17.30 แวะหมู่บ้านมุสลิมของที่น่ี ที่บ้านแต่ละหลังพร้อมใจกันทาสีบ้านสีสดใส เรียกได้ว่า
18.00   รถรับส่งมารับเพื่อกลับที่พ ัก ท่านสามารถเดินจากที่พ ักมารับประทานอาหารได้ตามใจชอบมีให้เลือกมากมายค่ะ /รถพาไป 
Dinner แล้วมาส่งกลับท ี ่พ ัก

Colorful Muslim neighbourhood



Day4
8.00    ร ับประทานอาหารเช ้าท ี ่ท ี ่พ ักค่ะ
9.00    ข ับ เร ียบชายฝั ่งทะเล Clif tons และ Camps Bay Beach ชายหาดด้านหลัง Table Mountain หนึ ่งในหาดท ี ่สวยท ี ่ส ุด
ของโลก สามารถแวะถ่ายรูป จากนั ้น มู ่งหน้าส ู ่ Hout Bay 
10.00   ขึ้นเรอืไปยงั Seal Island เพื่อไปดูแมวนํ้านบั 100 ค่ะ
11.00    แวะตลาด Hip HIp ท ี ่ม ีร ้านค้าขายอาหาร และ ของต่างๆมากมาย มี Live band มาเล่นให้ฟังในตลาดด้วยค่ะ 
(Program นี ้ เฉพาะถ้าท่านมาถึงว ันเสาร์เท ่านั ้น) หร ือแวะร ับประทานอาหารระหว่างทาง
13.00    นั ่งรถชมท ัศนียภาพของ Chapman’s peak ถนนเร ียบชายฝั ่งทะเลท ี ่ต ิดอันดับถนนท ี ่สวยท ี ่ส ุดถนนหนึ ่งในโลก แวะ
ถ่ายรูปตามจ ุดต่างๆ
14.00    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
แสนํ ้าอ ุ ่น Agulhas และกระแสนํ ้าเย ็นBenguela มาประทะกัน ทําให้บร ิเวณนี ้ม ักมีสภาพอากาศแปรปรวนและหมอกจ ัด ในสมัย
โบราณเร ือจ ึงมักมาร่มในบร ิเวณนี ้ เก ิดเป็นตํานานเร ื ่องลึกลับของเร ือผ ี The Flying Dutchman เร ือท ี ่ผ ่านจ ุดนี ้ ไปได้ ต้องมี 
“Good Hope” ค่ะ เส ี ่ยงดวงกันไปแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของจ ุดสุดท้ายในการเดินเร ือไปยังทิศใต้ แล้วหันหัวเร ือไปทางทิศตะวัน
ออกสู ่ เอเช ีย เพื ่อเด ินทางไปเอาเคร ื ่องเทศ 
15.30     เดินทางถึง Boulder Beach Simon Town บ้านของฝูง Africa แพนกว ินท ี ่ต ั ้งถ ิ ่นฐานอยู ่ท ี ่นี ่หาดแห่งนี ้ เราสามารถ
เข ้าไปดูอย่างใกล้ค ่ะย ิ ่งฤดูผสมพ ันธ์แล้วละก็ร ู ้ เลยค่ะว ่าทําไมถึงโดนเร ียกว่า Jack Ass Penguin
16.30     มู ่งหน้าส ุ ่ Muisenberg ถ่ายรูปบ้านเปลี ่ยนเสื ้อผ ้าส ีส ันสดใสท ี ่ เร ียงลายบนชายหาด หนึ ่งในสัญลักษณ์ของ Cape 
Town ถ่ายลง facebook เจ ิดมากค่ะ
18.00     รถมาส่งถึงท ี ่พ ักสามารถเดินไปยังถนนระแวกท ี ่พ ัก เพื ่อเล ือกร ับประทานอาหารได้ตามใจชอบ/ รถพาไป Dinner แล้ว
มาส่งกลับท ี ่พ ัก

Muizenberg

Cape Point

Penguin Colony

Cape of Good Hope



Camps Bay Beach

Seal Island

Hout Bay

Seal Island

Day 5
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 6
ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

Sat. Market Chapman’s Peak



Option 2 ( เพิม่Safari) 

Day 1-4 เหมือนข éางบน

Day 5
7.00      รถมารบั  /  ÍÒËÒÃàª éÒã¹ Game Park 
           มุ èงหนéาสูè  Safari ทีต่ ัง้อยูใ่นเขต Karoo ทีม่ ีธรรมชาต ิทีส่วยงามเปçน Private Game Reserve ทีเ่รา 
สามารถชมสัตว ì  Big 5 ของ Africa (ช éาง, ควายปèา, แรด, สิงโต และเสือ Leopard) รวมถงึ ฮปิโป  ม éาลาย  นกตèางๆ 
และสัตว ìอีกมากมายทีน่èาสนใจเชèน Eland, Wildebeest และ Springbok ในรถ Open air 4x4 โดย Profesional ranger
13.00      รบัประทานอาหารกลางวันแบบ Buffet ในเขต Safari ซ ึง่อาจจะมีการเข ียนหนéาใหéทè Òนแบบแอฟรกิาคèะ 

14.30      เดินทางกลับ
รถมาสèงถงึทีพ่กัสามารถเดินไปยงัถนนระแวกทีพ่กั เพือ่เล ือกรบัประทานอาหารไดéตามใจชอบ/Ã¶¾Òä» Dinner

 Day 6
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 ื ่อง
กลับ เมืองไทยยค่ะ

Day 7
ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

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

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



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



28,300  Bath 

28,990  Bath 

ค่าท ัวร ์รวม: 
- รถรบัสèงส èวนตัวตลอด trip
- Driver guide
- ทีพ่กั style boutique  3 ´ÒÇ
- ค èาเขéาทีต่èางๆ ยกเวéน Cable car ที ่Table Moutain เนือ่งจาก Cape Town อากาศเปลีย่นแปลงตลอดเวลา มีหลายครัง้
ล ูกคéาจèายเง ินไปแลéวแตè  Cable Car ปÔดไÁ‹ได éขึน้เส ียงเง ินเปลèาเลยแนะนาํใหซือ้ว ันนัน้จะดกีวèาจะไดไม èเส ียเง ินเปลèาคèะ
( R 255)

ค่าท ัวร ์ ไม ่รวม: 
ค่าตั ๋วเคร ื ่องบ ิน,ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น, wine tasting (ประมาณ R40 P/P)

ท่านสามารถเดินทางไปลง Johanesburg แล้วต่อสายการบ ิน Local สู ่Cape Town หร ือ บ ิน Direct Flight 
โดยสายการบ ิน Qatar, Singapore Airline หร ือ Emirates Airline จากกร ุงเทพสู ่ Cape Town ซึ ่งเป็นว ิธ ีท ี ่ง ่าย
และสะดวกท ี ่ส ุด

***ราคาอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตาม Exchange rates และ Availability ของท ี ่พ ัก

26,500  Bath 

ราคา Tour ต่อคน

Option 1 (6 days)
ราคาเดินทาง 2 คน

Fall-Winter (May-15 Sep)
ผู é ãËÞ‹ (ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹) 

Spring-Summer (15 Sep-19Dec, 6 Jan-20 April) 
ยกเว ้ นX’mas-New Year period
¼ÙŒãËÞ‹ (ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹)  

ราคาเดินทาง 4 คน

Fall-Winter (May-15 Sep)
¼ÙŒãËÞ‹ (ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹) 

Spring-Summer (15 Sep-19Dec, 6 Jan-20 April) 
ยกเว ้ นX’mas-New Year period
¼ÙŒ ãËÞ‹ (ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹) 27,200  Bath 

   *********ท ี ่พ ักสามารถเปลี ่ยนเป็น 4-5 ดาวได้**************



35,900  Bath 

36,900  Bath 

ค่าท ัวร ์รวม: 
- รถรบัสèงส èวนตัวตลอด trip
- Driver guide
- ·Õ è¾ Ñ¡ style boutique  3 ´ÒÇ
- ¤èÒà¢ éÒ·Õ èµ èÒ§æ Â¡àÇ é¹ Cable car ·Õ è Table Moutain à¹× èÍ§¨Ò¡ Cape Town ÍÒ¡ÒÈà»ÅÕ èÂ¹á»Å§µÅÍ´àÇÅÒ ÁÕËÅÒÂ¤ÃÑ é§
Å Ù¡¤éÒ¨ èÒÂà§ Ô¹ä»áÅéÇáµè Cable Car »Ô´äÁ‹ä´ é¢ Ö é¹àÊ ÕÂ§à§ Ô¹à»ÅèÒàÅÂá¹Ð¹íÒãË«× éÍÇ Ñ¹¹Ñ é¹¨Ð´Õ¡Ç èÒ¨Ðä´äÁèàÊ ÕÂà§ Ô¹à»ÅèÒ¤èÐ ( R 255)
- Game park Safari โดยรถ 4x4 และ Ranger
- Buffet Lunch / Breakfast ที ่Game Park Safari

ค่าท ัวร ์ ไม ่รวม: 
ค่าตั ๋วเคร ื ่องบ ิน,ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น, wine tasting (ประมาณ R40 P/P)

ท่านสามารถเดินทางไปลง Johanesburg แล้วต่อสายการบ ิน Local สู ่Cape Town หร ือ บ ิน Direct Flight 

***ราคาอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตาม Exchange rates และ Availability ของท ี ่พ ัก

32,850  Bath 

ราคา Tour ต่อคน

Option 2 (Plus Safari 7 days)
ราคาเดินทาง 2 คน

Fall-Winter (May-15 Sep)
ผูéใหญè  (ห éองละ2ท èาน)  

Spring-Summer (15 Sep-19Dec, 6 Jan-20 April) 
ยกเว ้ นX’mas-New Year period
ผูéใหญ่  (หéองละ2ท èาน)   

ราคาเดินทาง 4 คน

Fall-Winter (May-15 Sep)
ผูéใหญ่  (หéองละ2ท èาน)  

Spring-Summer (15 Sep-19Dec, 6 Jan-20 April) 
ยกเว ้ นX’mas-New Year period
ผูéใหญ่  (หéองละ2ท èาน)  32,800  Bath 

   *********ท ี ่พ ักสามารถเปลี ่ยนเป็น 4-5 ดาวได้**************



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 
แนะนําให้ซ ื ้อ Traveling Insurance ไว ้ก ่อนการเดินทางค่ะ เพื ่อเป็นการร ักษาผลประโยชน์ของท่านได้มากท ี ่ส ุด
และทางเราจะไม่ร ับผ ิดชอบค่าใช ้จ ่ายใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการเข ้าเม ือง อันเนื ่องมาจากการกระทําท ี ่ส ่อไปใน
ทางผ ิดกฎหมาย หร ือการหลบหนีเข ้าเม ือง ฯลฯ และจะไม่ค ืนเง ินค่าท ัวร ์ท ี ่ท ่านได้ ช ําระมาแล้ว 

หมายเหตุ

สนใจ Email: about@thewhat.co.za หรอื 
Line มาได้ ท ี ่ User ID: Kainuija เบอร์

0615454745    02-7480843-4




