
 

 

                                      



 

 

                                                 Thời gian: 08 NGÀY 07 ĐÊM 

                                             Khởi hành dự kiến:  
 

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành 
 

 Hotline người phụ trách: 
 
Golden Star Travel hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách hàng đến thăm Nam Phi nằm ở 

phía nam lục địa Châu Phi, là quốc gia được thiên nhiên ưu ái với nhiều cảnh quan hùng vĩ và 

nhiều điểm đến hấp dẫn, cùng các danh thắng nổi tiếng thu hút rất đông du khách quốc tế. Tham 

gia hành trình tour du lịch Nam Phi để khám phá những điểm đến hấp dẫn như: tham quan thành 

phố Cape Town, thành phố Pretoria,... trải nghiệm những điều thú vị hứa hẹn sẽ để lại cho bạn một 

kỳ nghỉ đáng nhớ. 

 

 Điểm nổi bật 

 thăm năm ông lớn (big five) của Châu Phi: Voi, Sư Tử, Báo, Trâu và Hà Mã 

 Choáng ngợp trước thành  phố Cape Town thịnh vượng và căng tràn sức sống thiên nhiên 

 Trải nghiệm đầy lý thú khi đặt chân lên mũi Hảo Vọng - địa danh nổi tiếng trong lịch sử 

hàng hải 

 Bao đậu visa 99% khi đăng ký tour tại công ty 

 

NGÀY 1: TP. HCM -  DOHA (QATAR)                                                                                       

 

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất – Ga đi quốc tế. Trưởng đoàn Golden Star 

Travel đón và hỗ trợ quý khách làm thủ tục đón chuyến bay dự kiến đi QR971 (19:15-23:45) đi 

Doha - Qatar. Ăn tối trên máy bay. 

 

 

Đến sân bay Doha, nối chuyến bay dự kiến QR1363 (02:10 – 10:05) đi Johannesburg. Nghỉ đêm 

trên máy bay.  

NGÀY 2: DOHA - JOHANNESBURG – PRETORIA - SUN CITY               (Ăn trưa & ăn tối) 



 

 

10g00 sáng (giờ địa phương), máy bay đáp xuống sân bay OR 

Tambo, mang tên người anh hùng dân tộc của Johannesburg. Đoàn 

làm thủ tục nhập cảnh. Khởi hành đến Pretoria  

 Chiêm ngưỡng “thành phố hoa phượng tím” với phong 

cảnh hữu tình, vừa thanh lịch lại vừa nghiêm trang - nơi đặt 

nhiều công trình kiến trúc là trụ sở của đại sứ quán.  

 Viếng thăm Đài tưởng niệm Voortrekker, công trình ghi dấu sự kiện người hàng ngàn 

người Boer (hậu duệ của những người Hà Lan) vào năm 1855 đã làm cuộc di dân về hướng 

Bắc. Gần đó là quảng trường Nhà Thờ - trái tim của thành phố và Union Building - 

nơi ở và làm việc của Tổng thống.  

 Chiêm ngưỡng bức tượng đồng cao 9m của Nelson Mandela 

- Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, người đã đấu 

tranh không mệt mỏi để loại bỏ chủ nghĩa Apartheid.  

Đoàn di chuyển đến Sun City - khu liên hợp giải trí và nghỉ dưỡng xa 

hoa nhất đất nước.  

Nhận phòng khách sạn 4 sao. Khách tự do tham quan các công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ 

và tham dự các trò chơi hấp dẫn ở những khu vui chơi giải trí hoặc tham quan casino (chi phí tự 

túc). Nghỉ đêm tại Sun City.  

 

Quý khách thức dậy sớm và bắt đầu ngày mới với hành trình khám phá 

 Công viên Quốc gia Pilanesberg, một trong bốn công viên lớn 

nhất Nam Phi với hơn 7000 loài động vật và 360 loài chim.  

 Đoàn ngồi xe đặc chủng xuyên qua những cảnh quan savan 

đặc trưng trong khí trời lành lạnh sớm mai và nếu may mắn 

quý khách sẽ gặp năm ông lớn (big five) của Châu Phi: Voi, Sư 

Tử, Báo, Trâu và Hà Mã sống trong điều kiện tự nhiên.  

 Đoàn di chuyển về Johannesburg tham quan.  

NGÀY 3: SUN CITY – JOHANNESBURG                                                            (Ăn ba bữa) 



 

 

 Xe đưa đoàn chạy ngang qua Carlton Centre – trung tâm thương mại sầm uất nhất có 

chiều cao 223m và là tòa nhà cao nhất Nam Phi;  

 Tòa án tối cao và trụ sở chính của Anglo American - công ty 

khai thác mỏ có lịch sử lâu đời lên đến 100 năm (1917 – 2017).  

 Tham quan đồi Hiến Pháp (Constitution Hill) – nơi đặt trụ sở 

của Tòa án tối cao Nam Phi, từng là một nhà tù khét tiếng đã 

giam giữ và trừng phạt tàn bạo hàng ngàn tù nhân chính trị trước 

buổi bình minh của nền dân chủ.  

 

Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm tại Johannesburg. 

 

Trả phòng. Xe đưa đoàn ra sân bay nội địa đáp chuyến bay đi Cape Town, thành phố thịnh vượng 

và căng tràn sức sống thiên nhiên.  

 Tham quan Nông trại đà điểu (Cape Town Ostrich Ranch), 

tìm hiểu về quy trình nuôi và nhân giống các loài đà điểu châu 

Phi, đồng thời tự tay cho đà điểu ăn.  

 Quý khách quay về Capte Town đi cáp treo (cable way) lên 

tham quan Núi Đá Bàn (Table Mountain), cơ hội thưởng 

ngoạn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Cape Town bên 

dưới.  

 Xe đưa đoàn di chuyển ngang qua nhiều công trình nổi tiếng 

như Tòa nhà Quốc Hội tuyệt đẹp theo phong cách Anh, Lâu 

đài Hy vọng và công viên Company được xây dựng từ năm 

1650 bởi người Châu Âu.  

 Đoàn di chuyển đến Sea Point, vùng ngoại ô giàu có với nhiều 

nhà hàng, quán cà phê xinh xắn, ngắm vịnh Camp với bãi cát trắng phau, điểm xuyến những 

những hàng cọ dừa đung đưa.  

Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm tại Cape Town.  

NGÀY 4: JOHANNESBURG - CAPE TOWN - NÚI ĐÁ BÀN                             (Ăn ba bữa) 



 

 

 

Khởi hành đi bán đảo Cape (Cape Peninsula).  

 Ghé Vịnh Hout, lên tàu qua đảo Duiker thăm loài hải cẩu 

Nam Phi.  

 Xe chạy dọc Chapman's Peak - cung đường uốn khúc ngoạn 

mục, một bên ôm lấy vách đá, một bên là màu nước biển xanh 

ngắt tận chân trời.  

 Thưởng thức bữa trưa với món tôm hùm.  

 Tiếp tục hành trình đến khu Bảo tồn thiên nhiên Mũi Hảo 

Vọng với những cảnh đẹp làm du khách cảm giác thật sự thư 

giãn, là nơi còn lưu giữ một hệ sinh thái hoang sơ, nguyên vẹn 

nhất của hành tinh với hệ đông thực vật vô cùng đa dạng và 

phong phú.  

 Đoàn ghé tham quan bãi biển Boulders quanh năm sóng yên 

bể lặng, là nơi sinh sống của hơn 2000 chú chim cánh cụt châu Phi.  

 Xe đưa đoàn đi dọc theo bờ Tây để đến với Cape Point - vùng đất cuối cùng của châu Phi.  

 Quý khách lên đỉnh núi bằng xe điện bánh răng cưa (funicular) thăm ngọn hải đăng cổ, 

nơi du khách sẽ có được tấm hình độc đáo tại nơi giao nhau giữa Đại Tây Dương và Ấn 

Độ Dương.  

Nghỉ đêm tại Cape Town.  

 

Đoàn khởi hành đến thành phố biển Hermanus nổi tiếng.  

 Quý khách dạo chơi trên những đường mòn ven biển để tận 

hưởng vẻ đẹp cổ kính, yên bình của làng chài. Hàng năm vào 

khoảng tháng 7 đến tháng 11 tại thành phố biển Hermanus lại 

diễn ra một hiện tượng đặc biệt, những chú cá voi khổng lồ 

NGÀY 5: CAPE TOWN - KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MŨI HẢO VỌNG  (Ăn ba bữa) 

NGÀY 6: CAPE TOWN - HERMANUS – GROOT CONSTANTIA                      (Ăn ba bữa) 



 

 

Southern Right tuyệt đẹp và quý hiếm kéo nhau di trú về vịnh 

Walker để bắt đầu mùa sinh sản. Đây là một trong những loài 

cá voi lớn nhất trên thế giới, với chiều dài từ 11 - 18 mét và 

nặng khoảng 30 - 80 tấn.  

 Buổi chiều đoàn ghé thăm Groot Constantia - nơi sản xuất 

rượu đầu tiên ở khu vực phía Nam Cape Town. Du khách sẽ 

ngất ngây khi được tự do thưởng thức những loại rượu vang tráng miệng có vị ngọt rất đậm 

đà, danh tiếng từ mấy thế kỷ qua.  

 Tiếp tục ghé tham quan cây cầu treo Treetop Canopy Walkway trong khu vườn thực 

vật nổi tiếng Kirstenbosch Botanical Gardens.  

Nghỉ đêm tại Cape Town.  

 

Trả phòng. Xe đưa đoàn ra sân bay đón chuyến bay dự kiến QR1370 (13:15 – 00:25) về lại 

Doha. Ăn và nghỉ trên máy bay. 

 

 

Đến sân bay Doha, nối chuyến bay dự kiến QR970 (02:15-13:30) về Tp. HCM.  

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay quý khách và hẹn gặp lại quý khách ở những hành trình 

sau cùng với Golden Star Travel. 

 

Lưu ý:  

Việc tham quan núi Đá Bàn bằng cáp treo, đảo Duiker, cung đường Chapman's Peak tùy 

thuộc vào tình hình thời tiết cho phép. 

Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. Công ty vẫn 

đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

NGÀY 7: CAPE TOWN - DOHA 

NGÀY 8: DOHA - TP. HCM 



 

 

BẢNG GIÁ TOUR  

(Giá áp dụng cho đoàn….người lớn trở lên) 

CHUYẾN BAY TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR 
(VNĐ/ KHÁCH) 

 
 

 
 

Tên khách sạn 
wedsite 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM  

- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn của hàng không ..... (SGN-.....SGN) ....kg hành lý ký gửi + ....kg 

xách tay. 

- Phí an ninh sân bay,bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước(có thể thay đổi lúc xuất vé). 

- Visa du lịch Nam Phi. 

- Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến. 

- Khách sạn (tiêu chuẩn 2 người/phòng) 

Khách sạn ở Nam Phi không có phòng dành cho 3 khách người trở lên (Triple). 

- Các bữa ăn như chương trình (tiêu chuẩn:   ) 

- Phí tham quan các điểm đã ghi trên chương trình.. 

- Trưởng đoàn Golden Star Travel phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 

- Phục vụ 1 chai nước suối/khách/ngày. 

- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến. 

 

 

- Hộ Chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi) 

- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn). 

- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. Trường hợp Quý khách không sử dụng 

chặng đi của vé đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế còn lại sẽ bị hủy hoặc không sử 

dụng chặng về cũng không được hoàn do điều kiện của hãng Hàng Không. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  



 

 

- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của 

hàng không. 

- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương  

- Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài (nếu có) 

 

 

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn(Không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá tour người lớn (Có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 

Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 
 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi! 

                                                                

 
        
 

GIÁ TOUR TRẺ EM  


