
 

 

 

 

 

  

เปิดประสบการณใ์หม่ของการท่องเทีย่ว สู่ดินแดนทีห่ลายคนใฝ่ฝันใหไ้ดไ้ปเยอืนสกัครั้งในชีวิต  

แอฟริกาใต ้หลากหลายวฒันธรรม ผสมผสานความงดงามไดอ้ย่างลงตวั  

สนุกกบักจิกรรม GAME DRIVE ที่จะพาท่านไปล่าเหล่า บ๊ิก 5 หรือ เจ้ายักษ์ทั้ง 5 แห่งผนืป่า  

ตื่นตากบัเมอืงลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน ทุกความบันเทงิถูกรวบรวมอยู่ภายในอาณาจักรแห่งน้ี Sun City  

ชิมไวน์รสเลิศจาก ฟรันซ์ฮอก พร้อมบรรยากาศของหมู่บ้านฮอลแลนด์ - ชมความน่ารักของเหล่าสิงโตน้อย  

เคปทาวน์ เมืองที่เป่ียมไปด้วยสีสนัและความมหัศจรรย์ ชมแมวน า้ที่เกาะดุยเกอร์ ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวิน   

ข้ึนกระเช้าสู่มรดกโลกที่ย่ิงใหญ่ Table Mountain  ชมความย่ิงใหญ่ของ ปลาวาฬบาลีน ณ เมืองเฮอมานัส 

อร่อยกบัอาหารหลากเมนู หลายบรรยากาศ คัดสรรที่พักที่ได้ระดับ และพร่ังพร้อมด้วยความความสะดวกสบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

ก าหนดการเดินทาง   6-15 มิ.ย. / 25 ก.ค. - 3 ส.ค. / 8-17 ส.ค. / 

    5-14 ก.ย. / 12-21 ต.ค. 61  

วนัแรกของการเดินทาง     (1)   สุวรรณภูมิ - สิงคโปร ์ 

19.00 น. คณะพบกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน

สงิคโปร์แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าบริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

20.50 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปรช์างงี ประเทศสิงคโปร ์โดย สายการบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์ 

 เที่ยวบนิที่ SQ 983 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   (2)   สิงคโปร ์- โจฮนัเนสเบิรก์ - พริทอเรีย - เมืองซนัซิต้ี  

00.05 น. น าท่านเดินทางถงึ ท่าอากาศยานสงิคโปร์ชางงี ประเทศสงิคโปร์ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองและเดนิทางต่อไปยังท่าอากาศยาน 

โออารแ์ทมโบ ประเทศแอฟริกาใต ้

01.30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โออารแ์ทมโบ เมืองโจฮนัเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต ้โดยสายการบนิ สายการ

บนิสงิคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ SQ 478 

06.10 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานโออารแ์ทมโบ ประเทศแอฟริกาใต ้หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 

พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ กรุงพริทอเรีย เมอืงแห่งศูนย์กลางการบริหารของประเทศแอฟริกาใต้ ชมวิวทวิทศัน์ของกรงุ 

 พริทอเรียที่จะท าให้ท่านหลงรักสมัผสักบัเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่าน สถาปัตยกรรม การก่อสร้างบ้านเรือน... 

ผ่านชมอาคาร Union Building ที่ท าการของรัฐบาล พร้อมถ่ายภาพกับรูปป้ันของนายเนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษและ

วีรบุรุษของชาวผิวด า...  ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ท่านจะไดช้มความงามของตน้แจ็คการนัดา Jacaranda ถนน

ทุกสายในเมืองจะถูกยอ้มสีเป็นสีม่วง ใหท่้านไดป้ระทบัใจกบัความสวยงามของธรรมชาติท่ีรงัสรรคข้ึ์นมา.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซนัซิต้ี หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจาก

ความคดิของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคริ์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้วยเงินจ านวนมหาศาลถงึ 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง

นาน 18 ปี จนกลายเป็นเมืองที่รวบรวมความบันเทงิไว้เกอืบทุกรูปแบบ น าท่านเริ่มส ารวจดินแดนแสนมหัศจรรย์แห่งนี้

ด้วยการข้ามสะพานแห่งกาลเวลา The Bridge of time แปลกตากบัสะพานที่มช้ีางแกะสลักเรียงรายอยู่ตลอดแนว สะพาน

นี้ เชื่อมต่อกบักองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สญูหายไปที่พิเศษไปกว่านั้นคือทุกๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูก

เขย่าเสมอืนแผ่นดนิไหว เมื่อข้ามสะพานกาลเวลาแล้ว ท่านจะได้พบกบัทะเลน า้จืดเทยีมขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้น Valley 

of Wave แวดล้อมไปด้วยขุนเขา และต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามรวมไปถึงคล่ืนยักษ์เทียมที่คอยสร้าง



        
 

ความตื่นเต้นให้กบัท่านอย่างต่อเนื่อง... อกีทั้งบริเวณโดยรอบยังม ีโรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดสิโก้เธคคาสโินที่เปิดตลอด 24 

ชั่วโมง ท าให้เมอืงแห่งนี้ ไม่เคยหลับใหล…  

หมายเหตุ : ***เมื่อท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งนี้ อย่าลืมพกบัตรผ่าน (กุญแจห้องพัก) ไปด้วย เพราะบาง

สถานที่และกจิกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้ส าหรับแขกที่มาพักที่ The Palace เท่านั้น *** ท่านสามารถกลับสู่ที่พักได้โดย

รถรับ-ส่งภายในเมอืงลับแลที่มบีริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซันซิตี้  คอมเพลก็ซ์ *** 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  มื้อค ่านี้  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ขอบบริการท่าน ณ ห้องอาหาร Crystal Court Restaurant ภายใน The Palace of the Lost City 

บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ ห้องอาหารระดบั 4 ดาวที่ถูกออกแบบมาอย่างอลังการตื่นตาไปกบัห้องอาหารที่จะท าให้ท่าน

หลงรักอกีทั้งรสชาตขิองอาหารที่คดัสรรมาเป็นพิเศษเพ่ือมอบให้คนพิเศษเช่นคุณ... 

ท่ีพกั  THE PALACE OF THE LOST CITY HOTEL  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   (3) ซนัซิต้ี - มาบูล่า ลอดจ์ - เกมส ์ไดรฟ์ ตามล่า Big 5 - มาบูล่า ลอดจ์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

 จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ มาบูล่า ลอดจ์ (THE MABULA GAME LODGE) เมอืงที่ได้รับสมญานามว่าวิวทวิทศัน์มี

ความงดงามราวภาพวาด ความงามของสถานที่แห่งนี้ ได้ถูกน ามาเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน การประชุมนอกสถานที่ และ

ยังเตม็ไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็นต้น ระหว่างทางท่านจะได้

สัมผัสกับผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยรวมตัวกันอยู่บริเวณป่าแห่งนี้   **ใช้เวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในมาบูล่าลอดจ์ บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ตส์ไตล์แอฟริกา 

 

บ่าย  อสิระให้ท่านพกัผ่อนอิริยาบถตามอธัยาศยัในบรรยากาศแบบซาฟารีอย่างแทจ้ริง จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเริ่มต้น

ความสนุกกบัดนิแดนแห่งซาฟารีกบักจิกรรม "Game Drive"  ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความมนัส ์ น าท่านตื่นตาตื่นใจ

ไปกับการค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่สัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโต, เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า 

ท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกบัการส่องสตัว์ พร้อมเกบ็ภาพพระอาทติย์ตก

ดนิที่สวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนตคิ  จนกระทั่งได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่โรงแรมที่พัก   

 

 

 

 

 

 

 



        
 

ค า่ มื้ อค ่าวันนี้   ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอบริการท่าน ณ ภัตตาคารภายในมาบูล่าลอดจ์ บริการท่านด้วยเมนู "บุฟเฟ่ต์สไตล์

แอฟริกาใต้" ที่จะท าให้ท่านได้ล้ิมรสชาตขิองอาหารที่แปลกใหม่ที่คดัสรรคม์าอย่างพิถพิีถนั พร้อมชมโชว์พ้ืนเมอืงระหว่าง

มื้ออาหาร   

ท่ีพกั THE MABULA GAME LODGE หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง   (4)  เกมส ์ไดรฟ์ - สวนสิงโต - หมู่บา้นเลเซดี - โจฮนัเนสเบิรก์  

เชา้ตรู่ ส าหรับเช้าที่แสนพิเศษนี้  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ขอน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการนั่งรถบุกป่ากับกิจกรรมส่องสัตว์      

ยามเช้า น าท่านชมสตัว์ป่านานาชนิดของแอฟริกนัที่หาชมได้ยากอย่างใกล้ชิด เช่น แอนเทโลป เสอื ม้าลาย ยีราฟ ฯลฯ น า

ท่านสนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้(ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือ

ดาว) จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  Lion Park สวนนี้ เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเขตอนุรักษ์ซึ่ งช่วยปกป้องสัตว์ป่า

แอฟริกาที่หายาก  สมัผัสประสบการณ์ผจญภัยใกล้ชิดสตัว์ป่าที่มีชื่อเสยีงระดับโลกแห่งแอฟริกา ชมความน่ารักของลูก

สงิโต จากนั้นน าท่านลุ้นระทกึไปกบัการชมการให้อาหารสงิโตสงิโตอย่างใกล้ชิด  เส้นทางน าชมสตัวป่์านี้ จะมไีกดท์ี่มคีวามรู้

คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสตัว์ต่างๆ คอยกวาดตาดูให้ดีๆ  จะได้เหน็สตัว์ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างอสิระในท้องทุ่งกว้าง  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Bull & Buck Restaurant ภายใน Lion Park ภัตตาคารที่จะท าให้ท่านได้รับ 

  รสชาตคิวามอร่อยของอาหารแอฟริกนัแท้ๆ เสริ์ฟท่านด้วย "สเต็กเนื้ อชั้นดี"     

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Lesedi Cultural Village ชมหมู่บ้านจ าลองของชนเผ่าแอฟริกนัพ้ืนเมอืงแหล่งรวบรวมความเป็น

เอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวแอฟริกัน ท่านสามารถเดินเย่ียมชม หมู่บ้านที่จ าลองอาคารบ้านเรือนและรูปแบบการใช้ชีวิต

จริงๆของเหล่าชนเผ่าพ้ืนเมือง ตั้งแต่ประเพณีการเดินทางเข้าบ้าน การขอพร การสู้รบและอาหารการกนิโดยนักแสดงที่

เป็นคนในชนเผ่าจริงๆ ปิดท้ายด้วยโชว์การแสดงเต้นร าดั้งเดมิอกีด้วย... 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Carnivore Restaurant ภัตตาคารอาหารชื่อดังที่ตกแต่งและออกแบบจนได้อารมณ์ความ

เป็นแอฟริกนัแท้ๆพร้อมอาหารที่คดัสรรมาโดยเฉพาะเพ่ือค ่าคนืที่แสนพิเศษในวันนี้ ... 

 

 



        
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั RADISSON BLU SANDTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง    (5)  ข้ึนบอลลูน - เคปทาวน ์- ภูเขาโตะ๊  - ชอ้ปป้ิง V&A waterfront เคปทาวน ์ 

เชา้ตรู่ น าท่านเดนิทางออกจากโรงแรมที่พักตั้งแต่เช้าตรู่ เพ่ือให้ท่านขึ้นบอลลูนชมวิวทศัน์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารว่างระว่าง

การเดินทาง ส าหรับเช้านี้ ลีลาวด ีฮอลิเดย์ ขอมอบความประทบัใจที่จะท าให้ท่านมิรู้ ลืมไปกบั HOT AIR BALLOON น า

ท่านสมัผสับรรยากาศยามเช้าบนน่านฟ้าของแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เหน็วิวทวิทศัน์ของท้องทุ่งหญ้าที่กว้างไกลสดุลูกหูลูกตา

อกีทั้งท่านยังสามารถมองเหน็ชีวิตสตัว์ป่านานาชนิดได้อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจ... 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่ที่พักเพ่ือรับประทานอาหารเช้า  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยาน โออารแ์ทมโบ เมืองโจฮนัเนสเบิรก์ เพ่ือเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน ์ 

11.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน ์โดยสายการบนิ สายการบนิเซาทแ์อฟริกนัแอร์เวส ์เที่ยวบนิที่ SA 327 

13.05 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานเคปทาวน ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

กระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

กลางวนั  มื้อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Table Mountain ภเูขารูปโตะ๊ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก น าท่านขึ้นสู่ยอดเขา

ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ท่านสามารถเดินลัดเลาะตามแนวขอบเขาเพ่ือชมวิวรอบด้านได้อย่าง

ชัดเจนไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ เลยทีเดียว นอกจากนั้นท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็น แดสซ่ี หรือ กระต่ายหินมี

ลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกบักระต่ายที่เป็นมติรกบัผู้คนที่ผ่านมาเยือน นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเหน็ภเูขาราย

ล้อมหลายต่อหลายลูก โดยเฉพาะ ไลออ้นเฮด ภูเขาที่มองดูแล้ว ใครๆ กต้็องพูดว่าคล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทติย์

ก าลังจะลับขอบฟ้านั้นจะท าให้ภเูขาลูกนี้มีสแีดงสวยงามยิ่งนัก... จากนั้นน าท่านมา ล่องเรือชม พระอาทติย์ดวงกลมโต ที่

ก าลังจะตกดิน ในบรรยากาศที่สดุอบอุ่นและแสนโรแมนติก พร้อมการบริการเครื่องดื่มทั้งแชมเปญและน า้ผลไม้ ตลอด

การล่องเรือ... 

 

 

 



        
 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

ท่ีพกั WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6)  เคปทาวน ์- ท่าเรือฮูทเบย ์- ชายหาดโบลเดอร ์- เคปพอยท ์- แหลมกูด๊โฮป 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือ ท่าฮูทเบย ์(Hout Bay) เพ่ือไปชมแมวน า้ที่ เกาะดุยเกอร ์(DUIKER  ISLAND) โดย

  เรือท้องกระจกขนาดใหญ่ ชมแมวน า้สนี า้ตาลตวัอ้วนนอนเบยีดเสยีดอาบแดดกนัเตม็เกาะ ตวัผู้ที่ใหญ่กว่าก าลังวางกล้าม

  หวงถิ่น  สว่นตวัเมยีก าลงัสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายแคลป์  อสิระให้ท่านเพลิดเพลนิกบัการถ่ายภาพ 

จากนั้นน าท่านไปสัมผัสความน่ารักของเหล่านกแพนกวินแอฟริกัน ณ ชายหาดโบลเดอร ์(Boulder Beach) ท่านจะได้

พบกบัเหล่าเจ้าบ้านตัวน้อยที่ต่างคอยมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนนั้นคอืเจ้านกเพนกวินแอฟริกนั โดยตวัผู้มีสสีนัมากกว่าตัว

เมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชีมพู ส่วนตัวเมยีจะไม่ม ีล าตัวมสีดี าขาวตัดกนัแต่ตัวเมยีมีสน้ีาตาล และมขีนาดใหญ่

กว่านั้นเอง... 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั มื้อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Barracudas Restaurant เสริ์ฟท่านด้วยเมนู "Grill Crayfish"  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Cape Point Nature Reserve น าท่านขึ้นรถรางเพ่ือไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ Cape Point จุด

เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอนิเดยีกบัมหาสมุทรแอตแลนตกิตามความเชื่อของนักเดนิทางเรือในอดตี เพ่ือน าท่านเดินทาง

สู่ แหลมแห่งความหวงั หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature 

Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่สถานที่แห่งนี้ มีชื่อเสียงเลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการ

ค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก และปัจจุบนัได้รับการขนานนามว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาเยือนเมอืง

เคปทาวน์ ต้องไม่พลาดที่จะมาชมวิว ณ แหลมกูด๊โฮป แห่งนี้ ...  

 

 

 

 

 

 



        
 

ค า่ มื้อค ่าวันนี้ ขอบริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน ณ ภัตตาคาร Sea Palace Chinese Restaurant ภัตตาคารระดับ 4 ดาว ที่

ได้รับการแนะน าเป็นภัตตาคารล าดบัต้นๆ ส าหรับใครที่มาเยือนเมอืงเคปทาวน์ และยังได้รับการการันตรีจากเวบ็ไซตรี์วิว

ร้านอาหารชื่อดงัทั้งเมอืงไทยและต่างชาตอิกีด้วย 

ท่ีพกั WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง   (7)  เคปทาวน ์- ฟรชัสฮ์อก - โรงงานช็อคโกแลต - โรงงานไวน ์- สเตลเลนบอช - เคปทาวน ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดนิทางไปยัง Franschhoek เมอืงเลก็ๆที่เตม็ไปด้วยมนตเ์สน่ห์อกีทั้งยังขึ้นชื่อเรื่อง Wine และยังเป็นหนึ่งใน Cape 

Winelands อกีด้วย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ The Huguenot Chocolate Factory ที่ตั้งอยู่ ภายใน Franschhoek เพ่ือไปชม

วิธกีารท าชอ็คโกแลต และได้ลิ้มลองชอ็คโกแลตสดุแสนกลมกล่อมที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทบัใจอย่างแน่นอน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Blaauwklippen Wine Estate แหล่งผลิตไวน์องุ่นชั้นดีและยังมีชื่อเสยีงโด่งดังไปทั่วโลกอกีด้วย 

น าชม Blaauwklippen Wine Estate เพ่ือน าท่านไปชมห้องเกบ็ไวน์ และถังไวน์ อีกทั้งให้ท่านได้ลิ้ มลองรสชาติไวน์จาก

แหล่งผลิตโดยตรงอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั มื้อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงงานผลิตไวน์ชื่อดงั มื้อนี้ เสร์ิฟท่านด้วยเมนูที่สดุพิถพิีถนัและ

มีความหมาย โดยเสิร์ฟท่านด้วย 6 course Menu อาทิ From The Sea , From The Terroir , Form The Land , From 

The Earth,  From The Dairy และ Sweet Ending เสร์ิฟพร้อมไวน์แต่ละชนิดที่ควรค่าแก่การรับประทานคู่กบัอาหารแต่

ละจาน   

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่ เคปทาวน์ สู่ The Malay Quarter หรืออกีชื่อคอื โบคาป (Bo'Kaap)  สมัผสัวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์มาเลย์ที่หลากหลายได้ ณ ที่แห่งนี้  อาคารที่ทาสสีนัอย่างสดใส เขตชุมชนเก่าบนเนินเขาซิกแนลฮิลล์แห่งนี้  

ประกอบด้วยถนนที่ปูด้วยหินและอาคารที่เก่าแก่ที่สดุของเมอืง เดนิเล่นไปตามซอกซอยแคบๆ และถนนที่คดเคี้ยวราวกบั

เขาวงกตของย่านที่มเีสน่ห์แห่งนี้  เดิมบ้านเรือนเหล่านี้ เป็นสขีาว ก่อนที่ชาวบ้านจะเร่ิมทาสเีพ่ือเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ ซึ่ง

เป็นวันสิ้นสดุรอมฎอน... เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพในแนวสดุชิค หลากสไตล์ในแบบฉบบัของคุณ   

 

 

 

 



        
 

ค า่ มื้อค ่าวันนี้ ขอบริการท่าน ณ ภัตตาคาร Moyo Restaurants ภัตตาคารระดับ 4 ดาว ที่ถูกออกแบบและตกแต่งได้อย่างลง

ตวัที่มาพร้อมกบัเมนูอาหารที่ทุกจานล้วนคดัสรรคว์ัตถุดบิมาเป็นอย่างดเีพ่ือให้อาหารแต่ละจานออกมาอย่างดทีี่สดุ... 

ท่ีพกั  WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8)  เคปทาวน ์- เฮลิคอปเตอรช์มเมือง - เฮอมานสั - ล่องเรือปลาวาฬ - เคปทาวน ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านขึ้น เฮลิคอปเตอรช์มเมืองเคปทาวน ์จากมุมสูง ท่านจะได้เห็นความสวยงามของเมืองได้ โดยรอบ เช่น 

City Bowl, Green Point Stadium, Famous 4 Beaches Of Clifton, White Sands Of Camps Bay และอัครสาวกทั้ง 12 

องค์ (Majestic 12 Apostles) ในแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Hermanus เมืองที่มีชื่อเสยีง

เกี่ยวกบั Whale watching อนัดับ 1 ของโลก เนื่องจากสามารถมองเห็นปลาวาฬได้อย่างชัดเจนแม้ว่าคุณจะแค่ยืนอยู่ริม

ทะเล เมืองชายฝั่งทะเล ความสวยงามของเมืองนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็น ริเวียร่าแห่งแดนใต้ สถานที่ที่ดีที่สดุในการชม

ปลาวาฬ ณ อ่าว วอร์กเวอร์ เบย์ (Walker Bay)   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณริมทะเล เสริ์ฟท่านด้วยเมนู อาหารทะเลสด   

 

 
 
 
 
 
 
 
   

จากนั้นน าท่านล่องเรือชมปลาวาฬ ปลาวาฬที่ท่านจะได้พบคือ สายพันธบ์าลีน ซึ่งอพยพมาจากขั้วโลกใต้เพ่ือหนีอากาศ

หนาว จัดเป็นหนึ่งในวาฬที่มีขนาดใหญ่ตดิ 1 ใน 5 ของโลก (โดยปกติฤดูกาลชมปลาวาฬจะเริ่มตั้งแต่เดือน มถุินายน - 

ธนัวาคม ของทุกปี การเหน็ปลาวาฬขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศแต่ในและวัน )...   

  

 

 

 

 

 

 

จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่เคปทาวน ์น าท่านเดินทางสู่ Victoria & Alfred Waterfront สถานที่ที่คน

ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจและเดนิทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ภายในมทีั้งร้านอาหาร ร้านค้าขายที่เป็นงาน

ฝีมอื เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอกีมากมาย... 

 

ค า่ มื้อค ่าวันนี้ขอบริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหารไทย Wang Thai Restaurant  

ท่ีพกั  WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



        
 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง   (9)  เคปทาวน ์- สิงคโปร ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

  อสิระให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานเคปทาวน์ 

10.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปรช์างงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

เที่ยวบนิที่ SQ 479 (แวะพักเคร่ืองที่ท่าอากาศยานโจฮันเนสเบร์ิก ประเทศประเทศแอฟริกาใต้)   

 

 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง  (10)  สิงคโปร ์- สุวรรณภูมิ  

06.10 น. น าท่านเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสิงคโปรช์างงี ประเทศสงิคโปร์ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองและเดนิทางต่อไปยัง 

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

09.45 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ สายการบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์  

  เที่ยวบนิที่ SQ 972 

11.10 น.       คณะเดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ ลีลา...ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบนิ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์

ของลูกค้าเป็นส าคญั เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมกีารเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัช่วงเวลาเดนิทาง 

***ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นรายการการอาหารตามความเหมาะสมและฤดูกาล*** 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 189,900.- 186,900.- 187,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   180,900.- 177,900.- 178,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   32,000.- 32,000.- 32,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  40,000.- 40,000.- 40,000.- 

 

หมายเหตุ :  

1. อตัราค่าบริการดงักล่าว ส าหรบัจ านวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป  กรณเีดนิทางระหว่าง 10-14 ท่าน เพ่ิมท่านละ 10,000.- 

บาท  

 

 

 



        
 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 1869 1869 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   1779 1779 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 1679 1679 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 1589 1589 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   250 250 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   1469 1469 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลับ ภาษีสนามบนิ+ภาษีน า้มนัทุกแห่ง พร้อมทั้งค่าบตัรโดยสายภายในประเทศ  

2. ค่าที่พัก 7 คนื ห้องละ 2 ท่าน  (โรงแรมในแอฟริกาใต ้จะไม่มีหอ้งพกั ส าหรบั 3 ท่าน หากมา 3 ท่าน จ าเป็นตอ้งจ่ายค่าพกั    

    เดี่ยว  เพิม่ ส าหรบัท่านท่ี 3 )    

3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดนิทาง 

  4.1  กรณีมีผูเ้ดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษทั จะใชร้ถโคช้ขนาด 19 ท่ีน ัง่  

  4.2 กรณีมีผูเ้ดินทาง  15-19 ท่าน ทางบริษทั จะใชร้ถโคช้ขนาด  25 ท่ีน ัง่  

  4.3  กรณีมีผูเ้ดินทาง 20 ท่านข้ึนไป ทางบริษทั จะใชร้ถโคช้ขนาด 32 ท่ีน ัง่  

5. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกดท้์องถิ่น ผู้ช านาญเส้นทาง 

6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่  

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท   

     ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

- ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/


        
 

- ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 21 วนั 

 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด 

 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

  ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้า

ท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 

ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้ อ



        
 

ตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  

7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั 

อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์

ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคนืเงิน

ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ใน

กรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่

นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบ

หมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 
 
 
 

 


