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CHƯƠNG TRÌNH NAM PHI ĐẶC SẮC 5 SAO:

JOHANNESBURG – PRETORIA –
SUN CITY – CAPE TOWN
Nam Phi là đất nước nằm ở phần mũi phía nam của lục địa
châu Phi, với một đường bờ biển dài chạy qua hai đại dương.
Thường mỗi quốc gia chỉ có một thủ đô nhưng Cộng hòa Nam
Phi có 3 thủ đô: Pretoria - thủ đô hành chính, Cape Town - thủ
đô lập pháp và Bloemfontein - thủ đô tư pháp.
Hãy bắt đầu hành trình du lịch Nam Phi với Johannesburg sầm
uất, hối hả và náo nhiệt rồi đến Pretoria chậm rãi và thanh
bình. Nhưng nhất định phải ghé Cape Town thuộc tỉnh Tây
Cape - là thành phố nổi tiếng nhất Nam Phi . Thành phố được
mệnh danh là “Thành phố tốt nhất thế giới” (tạp chí Telegraph
- Anh, bình chọn năm 2008), “Hải cảng đẹp nhất thế giới”,
“Thành phố du lịch”. Với bằng đấy danh hiệu cũng đủ nói lên
sức quyến rũ của vùng đất xinh đẹp này.
Để không bỏ lỡ mùa hoa Phượng tím với vẻ đẹp kiêu kì lãng
mạn đến nao lòng, Quý khách hãy cùng Focus Travel khám phá
đất nước Nam Phi bằng chất lượng đẳng cấp 5 sao với chi phí
hợp lý nhất.
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Ngày 1: HÀ NỘI – JOHANNESBURG


Xe và hướng dẫn viên của Focus Travel đón quý khách tại 34 Láng Hạ ra
sân bay đáp chuyến bay đi Johannesburg .

Ngày 2: JOHANNESBURG - PRETORIA










Xe và hướng dẫn viên đón đoàn và về khách sạn.
Đoàn tham quan Pretoria – thành phố ngập tràn sắc phượng tím:
> Đài tưởng niệm Voortrekker - được xây dựng để tưởng nhớ
đến cuộc chiến chống lại người Zulus
> Church Square - quảng trường trung tâm của Pretoria.
> Union Buildings - Toàn Nhà Liên Bang - thủ phủ chính thức
của chính phủ Nam Phi và cũng là văn phòng của tổng thống Nam Phi
> Kruger house (tham quan bên ngoài) – nhà Tổng thống Cộng
hòa Nam Phi, Paul Kruger.
Dùng bữa trưa tại Jasmine Palace
Đoàn quay trở về Johannesburg làm thủ tục check-in.
Buổi chiều quý khách sẽ đến tham quan đồi Hiến pháp – nơi toạ lạc toà án
tối cao – nơi ghi dấu lịch sử của đất nước với dấu tích lịch sử như nhà tù nữ,
Pháo đài cũ – nơi giam cầm những tù nhân da trắng và nhà tù “số 4” nơi
gian giữ tù nhân da màu trong suốt thời gian diến ra nạn phân biệt chủng
tộc, nơi đây cũng giam giữ các lãnh đạo nổi tiếng như Nelson Mandela,
Mahatma Gandhi
Đoàn ăn tối tại nhà hàng Butcher Shop and Grill – nhà hàng nằm tại trung
tâm quảng trường Nelson Mandela, với món ăn địa phương và bài trí mang
đậm phong cách New York
Đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn The Palazzo Montecasino – khách sạn 5 sao
tiêu chuẩn quốc tế (hoặc khách sạn khác tương đương)
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Ngày 3: JOHANNESBURG - SUN CITY





08:00 Ăn sáng tại khách sạn
09:00 Đoàn khởi hành đi Sun City – khu giải trí phức hợp nổi tiếng của Nam
Phi nằm ở phía Tây Bắc của Nam Phi với những sòng bạc mở cửa thâu đêm,
sân golf, nhà hàng, khách sạn Palace 6 sao, khu mua sắm … nơi được mệnh
danh như là Las Vegas của Châu Phi.
Đến nơi, đoàn ăn trưa tại Bocado Restaurant và ăn tối tại Sun Terrace
Restaurant. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi tại khách sạn The Palace of
the Lost City – khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế (hoặc tương đương)
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Ngày 4: JOHANNESBURG - CAPE TOWN








06:00 Quý khách dùng bữa sáng sớm, làm thủ tục trả phòng và quay trở về
Johannesburg để đáp chuyến bay đi Cape Town.
12:15 Đến Cape town, xe và hướng dẫn đưa khách đến ăn trưa tại nông trại
Đà điểu
15:30 tham quan thành phố:
> Núi đá bàn – ngọn núi biểu tượng của Cape Town, có đỉnh bằng
phẳng tựa mặt bàn, với các đài quan sát nằm ở độ cao 1.067m. Quý khách sẽ
có dịp thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và ngắm nhìn toàn
cảnh thành phố Cape Town phía bên dưới.
> Lâu đài Hy vọng; Khu phố cổ Malays; Tòa nhà nghị viện;
Camps bay
Sau đó là thời gian tự do của đoàn ở Waterfront V & A
Ăn tối tại nhà hàng Greek Fisherman- đây là nhà hang nổi tiếng tại địa
Phương, phục vụ và kinh doanh từ năm 1992
Đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn Table Bay Hotel – khách sạn 5 sao tiêu chuẩn
quốc tế
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Ngày 5: CAPE TOWN









Ăn sáng tại khách sạn
Ngày hôm nay Quý khách sẽ tham quan những địa điểm tuyệt đẹp của Cape
town:
> Đi thuyền thăm đảo Seal Island – nơi có những loài hải cẩu
sống 1 cách hoang dã, tự do.;
> Mũi Hảo Vọng – bằng xe leo núi chuyên dụng chạy trên đường
ray Quý khách sẽ được ngắm nhìn những cảnh đẹp tạo 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.
13:30 ăn trưa tại nhà hàng Harbour House
14:30 tham quan Quần thể chim cánh cụt tại bờ biển Boulders – một
trong những bãi biển hàng đầu Nam Phi, nơi thịnh vượng của thiên nhiên
Nam Phi. Boulders với những khố đá khổng lồ tròn trịa đến kỳ lạ, có tới
hơn 3000 chú chim cánh cụt sinh sống và thăm quan vườn Kirstenbosch
19:00 ăn tối tại nhà hàng Saigon Restaurant – thưởng thức hương vị quê
hương
Đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn Table Bay Hotel- khách sạn 5 sao, tiêu chuẩn
quốc tế

Focus Travel 2000-2017 / Hotline: 1800 5858 75

6

Ngày 6: CAPE TOWN







Ăn sáng tại khách sạn
Đoàn đến trung tâm Waterfront V&A và tiếp tục tham quan
Thành phố Stellenbosch được thành lập năm 1679 bởi viên
toàn quyền vùng Cape lúc bấy giờ là ông Simon van der Stel.
Do đó, thành phố mang tên ông và được gọi
là Stellenbosch (khu rừng của ông Stell).
Ăn trưa và thưởng thức rượu vang tại nhà hàng Neetlingshof.
Tối quý khách ăn tối tại nhà hàng Wang Thai trên bãi biển
Lagoon
Đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn Table Bay Hotel
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Ngày 7 - 8: CAPE TOWN– HÀ NỘI
 Ăn sáng tại khách sạn
 Sau bữa sáng, quý khách làm thủ tục trả phòng. Xe đón
Quý khách đưa ra sân bay để đáp chuyến bay về Hà
Nội.

 Chia tay, hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình
tiếp theo.
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CHI PHÍ TRỌN GÓI (VND/KHÁCH):

Áp dụng đoàn 10
khách

Áp dụng đoàn trên 15
khách

79.300.000

69.400.000

Chi phí tour đã bao gồm:
•Vé máy bay cho toàn bộ hành trình Hà Nội – Johannesburg; Johannesburg– Cape town;
Cape town – Hà Nội. Dự kiến bay của Hàng không 5 sao Emirates.
•Phòng ở khách sạn tiêu chuẩn 5*, 2 người/phòng.
•Visa nhập cảnh Nam Phi với thư mời, Hướng dẫn thủ tục làm visa Nam Phi.
•Tất cả các bữa ăn trong chương trình với thực đơn phong phú.
•Tham quan theo chương trình
•Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ đoàn theo suốt hành trình từ Việt Nam.
•Các món quà tặng đặc biệt từ Focus Travel.
•Bảo hiểm du lịch dành cho khu vực Châu Phi.
Các chi phí phát sinh khác không bao gồm:
•Chi phí nâng hạng chỗ vé máy bay, chi phí nâng hạng cabin trên tàu; chi phí sử dụng cabin
đơn.
•Tiền tip cho những người phục vụ cho tour (lái xe, hướng dẫn viên)
•Các chi phí sử dụng dịch vụ khác bao gồm giặt là, điện thoại, quầy bar, massage, sauna,
tour mua thêm không có trong chương trình
Lưu ý:
- Giá cho trẻ em 2tuổi đến dưới 12 tuổi là 80% giá dành cho người lớn
-Lệ phí visa sẽ không được hoàn lại trong trường hợp Quý khách bị Đại sứ quán
từ chối cấp visa vì bất kỳ lý do nào.
-Thứ tự các điểm tham quan hoặc các hoạt động tập thể trên tàu có thể thay đổi
cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm đã nêu trong
chương trình.
-Giá tạm tính dựa trên giá vé máy bay tại thời điểm hiện tại. Giá sẽ được báo
lại chính xác trước ngày khởi hành.
CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI TỐT ĐẸP!
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THỦ TỤC XIN CẤP VISA NAM PHI
STT

HỒ SƠ

ĐIỀU KIỆN

1

Đơn xin cấp thị thực nhập
cảnh (mẫu đơn gửi đính kèm)

-Khai bằng mực đen
-Viết bằng chữ in hoa
-Sử dụng ngon ngữ tiếng Anh

2

Hộ chiếu gốc

-Còn hiệu lực ít nhất 30 ngày sau ngày dự
định rời Nam Phi

3

Ảnh

Một ảnh 3x4, phông trắng và chụp không
quá 3 tháng trước khi nộp hồ sơ

4

Phí xin visa

5

Quyết định của cơ quan chủ
quản cho phép xin thị thực
nghỉ phép

Nêu rõ thời gian đi, trong đó nêu rõ thời
gian được nghỉ phép

6

Chứng minh tài chính

-Giấy xác nhận số dư tài khoản, bản sao sổ
tiết kiệm hoặc sao kê tài chính trong tài
khoản hiện có tại thời điểm nộp hồ sơ kèm
dấu các nhận công chứng đóng mộc tươi tại
ngân hàng
-Tối thiểu 2500$ (50.000.000vnđ) trong tài
khoản

7

Giấy chứng nhận kết hôn
hoặc ly hôn

Nộp bản sao công chứng cùng bản dịch

8

Chứng minh diện mại của
người ký tên trong thư mời

I.D CMND hoặc I.D Passport của người ký
tên trong thư mời

9

Kế hoạch du lịch

Nêu rõ trong bản kế hoạch du lịch
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LƯU Ý








Mỗi loại giấy tờ cần 2 bản: 1 bản chính và 1 bản photo (Nếu không nộp đủ 2 bản, người đến
xin thị thực phải nộp thêm lệ phí 50.000đ/người.
Thời gian xử lý hồ sơ: 7 ngày làm việc nếu nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội.
Trường hợp các văn bản gốc không có song ngữ tiếng anh và tiếng việt thì phải có bản dịch
thuật và có dấu xác nhận công chứng dịch thuật của các công ty dịch thuật hoặc của Sở Tư
Pháp trong tháng xin.
Người xin thị thực lưu ý nếu muốn dịch thuật thì các văn bản cần phải có dấu mục đỏ và khi
nộp hồ sơ cho Lãnh Sự Nam Phi cũng sẽ phải nộp các giấy tờ gốc (hoặc bản sao công chứng)
với dấu mục đỏ
Trường hợp người xin thị thực muốn rút lại hộ chiếu trong quá trình xử lý hồ sơ:
- Tất cả các chi phí đã đóng sẽ không được hoàn trả lại.
- Một khi đã rút lại hộ chiếu thì mọi hồ sơ nộp theo sẽ bị hủy và không được lưu
lại.
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