
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดประสบการณใ์หม่ของการท่องเทีย่ว สู่ดินแดนทีห่ลายคนใฝ่ฝัน หลายคนนกึภาพไม่ออก  

แอฟริกาใต้ หลากหลายวัฒนธรรม ผสมผสานความงดงามได้อย่างลงตัว  

สนุกกบักจิกรรม GAME DRIVE ที่จะพาท่านไปล่าเหล่า บ๊ิก 5 หรือ เจ้ายักษ์ทั้ง 5 แห่งผนืป่า  

ตื่นตากบัเมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน ทุกความบันเทงิถูกรวบรวมอยู่ภายในอาณาจักรแห่งน้ี Sun City  

ชิมไวน์รสเลิศจาก ฟรัชฮอก พร้อมบรรยากาศของหมู่บ้านฮอลแลนด์ - ชมความน่ารักของเหล่าสิงโตน้อย  

เคปทาวน์ เมืองที่เป่ียมไปด้วยสีสนัและความมหัศจรรย์ ชมแมวน า้ที่เกาะดุยเกอร์ ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวิน   

ข้ึนกระเช้าสู่มรดกโลกที่ย่ิงใหญ่ Table Mountain อิ่มเอมกบับรรยากาศล่องเรือชมพระอาทติย์ตกดิน  

อร่อยกบัอาหารหลากเมนู หลายบรรยากาศ คัดสรรที่พักที่ได้ระดับ และพร่ังพร้อมด้วยความความสะดวกสบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ก าหนดการเดินทาง   26 ธนัวาคม -   4 มกราคม  2561  

วนัแรกของการเดินทาง   (1)   สุวรรณภูมิ - สิงคโปร ์ 

19.00 น. คณะพบกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน

สงิคโปร์แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าบริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

20.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปรช์างงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สายการบินสงิคโปร์แอร์ไลน์ 

เที่ยวบนิที่ SQ 983 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   (2)   สิงคโปร ์- โจฮนัเนสเบิรก์ - พริทอเรีย - ซนัซิต้ี  

00.05 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสงิคโปร์ชางงี ประเทศสงิคโปร์ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองและเดินทางต่อไปยังท่าอากาศ

ยาน โออารแ์ทมโบ ประเทศแอฟริกาใต ้

01.30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โออารแ์ทมโบ เมืองโจฮนัเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต ้โดยสายการบนิ สาย

การบนิสงิคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ SQ 478 

06.10 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานโออารแ์ทมโบ ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ กรุงพริทอเรีย เมอืงแห่งศูนย์กลางการบริหารของประเทศแอฟริกาใต้โดยมจี านวนประชากร

ประมาณ 3 ล้านคนเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของกรุงพริทอเรียที่จะท าให้ท่านหลงรักสัมผัสกับ

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่าน สถาปัตยกรรม การก่อสร้างบ้านเรือน และยังรวมไปถึงการแต่งกายของ

ชาวเมอืงอกีด้วย...  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซนัซิต้ี หรือ The Lost City เมอืงลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมอืงที่ถูกเนรมติขึ้น

จากความคดิของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคริ์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้วยเงินจ านวนมหาศาลถงึ 28,000 ล้านบาท ใช้เวลา

ก่อสร้างนาน 18 ปีจนกลายเป็นเมืองที่รวมรวยความบันเทิงไว้เกือบทุกรูปแบบ  จากนั้นน าท่านเช็คอินเข้าสู่ The 

Palace Of The Lost City ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในในสไตล์

แอฟริกัน จนดินแดนแห่งนี้ ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งจินตนาการ” จากนั้นน าท่าน ตื่นตากบัทะเลน า้จืด

เทยีมขนาดใหญ่ใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีชื่อเรียกว่า Valley of Wave ที่มีความคล้ายท้องทะเลของจริงโดยแวดล้อม

ไปด้วยขนุเขา และต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบยีบสวยงามรวมไปถงึคล่ืนยักษ์เทยีมที่คอยโถมกระหน ่าสร้างความ

ตื่นเต้นให้กบัท่านอย่างต่อเนื่อง... บริเวณใกล้เคียงท่านจะได้ชมสะพานแห่งกาลเวลา The Bridge of time แปลกตา

กบัสะพานทีมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ตลอดแนว สะพานนี้ เชื่อมต่อกบักองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่

สญูหายไป และเพ่ือเป็นการตอกย า้ระลึกถงึความทรงจ าจึงสร้างสะพานแห่งนี้ ขึ้น และที่พิเศษไปกว่านั้นคอืทุกๆ หนึ่ง

ชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว อกีทั้งบริเวณโดยรอบยังมี โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธคคาสโินที่เปิด

ตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เมอืงแห่งนี้ ไม่เคยหลับใหล…  

หมายเหต ุ: ***เมื่อท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งนี้อย่าลืมพกบัตรผ่าน (กุญแจห้องพัก) ไปด้วย เพราะบาง

สถานที่และกจิกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้ส าหรับแขกที่มาพักที่ The Palace เท่านั้น *** ท่านสามารถกลับสู่ที่พักได้

โดยรถรับ-ส่งภายในเมอืงลับแลที่มบีริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซันซิตี้  คอมเพลก็ซ ์*** 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  มื้ อค ่านี้  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ขอบริการท่าน ณ ห้องอาหาร Crystal Court Restaurant ภายใน The Palace of the Lost 

City บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ ห้องอาหารระดบั 4 ดาวที่ถูกออกแบบมาอย่างอลังการตื่นตาไปกบัห้องอาหารที่จะ

ท าให้ท่านหลงรักอกีทั้งรสชาตขิองอาหารที่คดัสรรมาเป็นพิเศษเพ่ือมอบให้คนพิเศษเช่นคุณ... 

ท่ีพกั  THE PALACE OF THE LOST CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

 วันนี้  ขอน าพาท่านสู่ มาบูล่า ลอดจ์ (THE MABULA GAME LODGE) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าวิวทิวทัศน์มี

ความงดงามราวภาพวาด ความงามของสถานที่แห่งนี้ ได้ถูกน ามาเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน การประชุมนอกสถานที่ 

และยังเตม็ไปด้วยกจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิบอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็นต้น ระหว่างทางท่าน

จะได้สมัผสักบัผนืป่าอนัอดุมสมบูรณข์องธรรมชาต ิและสตัว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยรวมตวักนัอยู่บริเวณป่าแห่งนี้   

 **ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ** 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในมาบูล่าลอดจ์ บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ตส์ไตล์แอฟริกา 

บ่าย  อสิระให้ท่านพกัผ่อนอิริยาบถตามอธัยาศยัในบรรยากาศแบบซาฟารีอย่างแทจ้ริง จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านสู่ 

ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความมนัส ์และเพลิดเพลินกบั “การนั่งรถเปิดประทุนส่องสตัว์คันละ

สี่ท่าน” น าท่านตื่นตาตื่นใจไปกับการค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่สัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นกค็ือ สิงโต, เสือ, 

แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกบัการส่องสตัว์ 

พร้อมเกบ็ภาพพระอาทติย์ตกดินที่สวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนตคิ  จนกระทั่งได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง

กลับสู่โรงแรมที่พัก   

 

 

 

 

 

 



    

ค า่ มื้อค ่าวันนี้  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอบริการท่าน ณ ภัตตาคารภายในมาบูล่าลอดจ์ บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์

แอฟริกาใต้ที่จะท าให้ท่านได้ล้ิมรสชาติของอาหารที่แปลกใหม่ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมชมโชว์พ้ืนเมือง

ระหว่างมื้ออาหาร   

ท่ีพกั THE MABULA GAME LODGE หรือเทียบเท่า  

  

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

เชา้ตรู่ ส าหรับเช้าที่แสนพิเศษนี้ ลีลาวดี ฮอลิเดย์ขอน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการนั่งรถบุกป่ากบักจิกรรมส่องสตัว์

ยามเช้า 

น าท่านเดินทางสู่ อาณาจักรแห่งซาฟารี น าท่าน ชมสตัว์ป่านานาชนิดของแอฟริกนัที่หาชมได้ยากอย่างใกล้ชิด เช่น 

แอนเทโลป เสือ ม้าลาย ยีราฟ ฯลฯ น าท่านสนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่า

แอฟริกาใต้(ควายป่า ช้าง สงิโต แรด และเสอืดาว) จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Lion Park สมัผสัประสบการณผ์จญภัยใกล้ชิดสตัว์ป่าที่มชีื่อเสยีงระดบัโลกแห่งแอฟริกา ชม

สงิโตผู้ยิ่งใหญ่ เดินเล่นกบัเสอืชีตาห์ และให้อาหารยีราฟ ส ารวจสวนสงิโตและเพลิดเพลินไปกบัความน่ารักของสตัว์

ป่าแอฟริกาที่นี่ ชมสตัว์กนิเนื้ อ ละมั่งหลากส ีพบปะลูกสงิโต สวนนี้ เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเขตอนุรักษ์

ซึ่งช่วยปกป้องสตัว์ป่าแอฟริกาที่หายาก คุณสามารถขับรถเที่ยวชมสวนและสตัว์ป่าได้ด้วยตัวเองบน เส้นทางน าชม

สตัว์ป่าที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เส้นทางน าชมสตัว์ป่านี้ จะมีไกด์ที่มคีวามรู้คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสตัว์ต่างๆ คอยกวาดตาดู

ให้ดีๆ  จะได้เหน็สตัว์ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างอสิระในท้องทุ่งกว้าง รวมถึงวิลเดอบสีต์สดี าซึ่งเป็นสตัว์ท้องถิ่นของเลโซโทและ

แอฟริกาใต้ตอนกลาง ชมละมั่งสายพันธุต่์างๆ เช่น สปริงบอ็ก ซึ่งเป็นสตัว์ประจ าชาตขิองแอฟริกาใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  รสชาตคิวามอร่อยของอาหารแอฟริกนัแท้ๆ เสริ์ฟท่านด้วย สเตก็เนื้อชั้นด ี   

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Lesedi Cultural Village ชมหมู่บ้านจ าลองของชนเผ่าแอฟริกนัพ้ืนเมอืงแหล่งรวบรวมความ

เป็นเอกลักษณด์งัเดมิของชาวแอฟริกนั ท่านสามารถเดนิเย่ียมชม หมู่บ้านที่จ าลองอาคารบ้านเรือนและรปูแบบการใช้

ชีวิตจริงๆของเหล่าชนเผ่าพ้ืนเมือง ตั้งแต่ประเพณีการเดินทางเข้าบ้าน การขอพร การสู้รบและอาหารการกินโดย

นักแสดงที่เป็นคนในชนเผ่าจริงๆ ปิดท้ายด้วยโชว์การแสดงเต้นร าดั้งเดมิอกีด้วย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Carnivore Restaurant ภัตตาคารอาหารชื่อดังที่ตกแต่งและออกแบบจนได้อารมณ์

ความเป็นแอฟริกนัแท้ๆพร้อมอาหารที่คดัสรรมาโดยเฉพาะเพ่ือค ่าคนืที่แสนพิเศษในวันนี้ ... 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั RADISSON BLU SANDTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

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

เชา้ตรู่ น าท่านเดนิทางออกจากโรงแรมที่พักตั้งแต่เช้าตรู่ เพ่ือให้ท่านขึ้นบอลลูนชมวิวทศันย์ามเช้า พร้อมบริการอาหารว่างระ

ว่างการเดนิทาง  

ส าหรับเช้านี้ ขอมอบความประทบัใจที่จะท าให้ท่านมิรู้ ลืมไปกบั HOT AIR BALLOON น าท่านสมัผสับรรยากาศยาม

เช้าบนน่านฟ้าของแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เหน็วิวทวิทศัน์ของท้องทุ่งหญ้าที่กว้างไกลสดุลูกหูลูกตาอกีทั้งท่านยังสามารถ

มองเหน็ชีวิตสตัว์ป่านานาชนิดได้อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจ... 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่ที่พักเผื่อรับประทานอาหารเช้า  

 

 

 

 

 

 

 

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 าท่านเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเคปทาวน ์หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ

กระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

กลางวนั  มื้อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Table Mountain ภเูขารปูโตะ๊ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาตขิองโลก น าท่านขึ้นสู่ยอด

เขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ท่านสามารถเดินลัดเลาะตามแนวขอบเขาเพ่ือชมวิวรอบด้านได้

อย่างชัดเจนไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์เลยทีเดียว นอกจากนั้นท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็น แดสซ่ี หรือ กระต่าย

หินมีลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับกระต่ายที่เป็นมิตรกับผู้คนที่ผ่านมาเยือน นอกจากนั้นท่านยังสามารถ

มองเหน็ภเูขารายล้อมหลายต่อหลายลูก โดยเฉพาะ ไลออ้นเฮด ภเูขาที่มองดูแล้ว ใครๆ กต้็องพูดว่าคล้ายหัวสงิโต

ในเวลาที่พระอาทติย์ก าลังจะลับขอบฟ้านั้นจะท าให้ภเูขาลูกนี้มสีแีดงสวยงามยิ่งนัก...  

 

 



    

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Victoria & Alfred Waterfront สถานที่ที่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจและ

เดนิทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ภายในมทีั้งร้านอาหาร ร้านค้าขายที่เป็นงานฝีมอื เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอกีมากมาย

... 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายใน Victoria & Alfred Waterfront  

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) 

โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่  ชมแมวน า้สนี า้ตาลตวัอ้วนนอนเบยีดเสยีดอาบแดดกนัเตม็เกาะ  ตวัผู้ที่ใหญ่กว่าก าลัง

วางกล้ามหวงถิ่น  สว่นตวัเมยีก าลังสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายแคลป์  อสิระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการ

ถ่ายภาพ  จากนั้นน าท่านไปสมัผสัความน่ารักของเหล่านกแพนกวนิแอฟริกนั ณ ชายหาดโบลเดอร ์(Boulder 

Beach) ท่านจะได้พบกบัเหล่าเจ้าบ้านตวัน้อยที่ต่างคอยมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนนั้นกค็อืเจ้านกเพนกวนิแอฟริกนั 

โดยให้ท่านร่วมสนุกสงัเกตเหล่านกแพนกวนิว่าตวัไหนคอืเพศอะไร โดยตวัผู้มสีสีนัมากกว่าตวัเมยี โดยเฉพาะบริเวณ

ขอบตาจะมสีชีมพู ส่วนตวัเมยีจะไม่ม ีล าตวัมสีดี าขาวตดักนัแต่ตวัเมยีมสีน้ีาตาล และมขีนาดใหญ่กว่านั้นเอง โดยท่าน

สามารพักผ่อนเกบ็ภาพได้ตามอธัยาศัยซึ่งท่านจะสามารถพบเหล่านกแพนกวนิได้ทัว่ทั้งชายหาด... 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั มื้อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Barracudas Restaurant บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู้ดพิเศษด้วยเมนู

กุ้งมงักร (Crayfish) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Cape Point Nature Reserve น าท่านขึ้นรถรางเพ่ือไปชมทวิทศัน์อนัสวยงามที่ Cape Point 

จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอนิเดียกบัมหาสมุทรแอตแลนตกิตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดตี เพ่ือน าท่าน

เดินทางสู่ แหลมแห่งความหวงั หรือ แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope 

Nature Reserve ปลายสดุแหลมมปีระภาคารขนาดใหญ่สถานที่แห่งนี้มชีื่อเสยีงเลื่องลือทางประวัตศิาสตร์อนัยาวนาน

แห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก และปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าถ้าใครได้มีโอกาส

มาเยือนเมอืงเคปทาวน์ ต้องไม่พลาดที่จะมาชมวิว ณ แหลมกูด๊โฮป แห่งนี้ ...  

 

 

 

 



    

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

ได้รับการแนะน าเป็นภัตตาคารล าดบัต้นๆส าหรับใครที่มาเยือนเมืองเคปทาวน์ และยังได้รับการการันตรีจากเวบ็ไซต์

รีวิวร้านอาหารชื่อดงัทั้งเมอืงไทยและต่างชาตอิกีด้วย 

ท่ีพกั WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

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

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดนิทางไปยัง Franschhoek เมืองเลก็ๆที่เตม็ไปด้วยมนตเ์สน่ห์อกีทั้งยังขึ้นชื่อเรื่อง Wine และยังเป็นหนึ่งใน 

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

เพ่ือไปชมวิธกีารท าชอ็คโกแลต และได้ลิ้มลองชอ็คโกแลตสดุแสนกลมกล่อมที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทบัใจอย่าง

แน่นอน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Blaauwklippen Wine Estate แหล่งผลิตไวน์องุ่นชั้นดีและยังมีชื่อเสยีงโด่งดังไปทั่วโลกอีก

ด้วยหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน น าชม Blaauwklippen Wine Estate เพ่ือน าท่านไปชมห้องเกบ็ไวน์ และถัง

ไวน์ อกีทั้งให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาตไิวน์จากแหล่งผลิตโดยตรงอกีด้วย 

กลางวนั มื้อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงงานผลิตไวน์ชื่อดัง มื้อนี้ เสร์ิฟท่านด้วยเมนูที่สดุพิถีพิถัน

และมีความหมาย โดยเสริ์ฟท่านด้วย 6 course Menu อาท ิFrom The Sea , From The Terroir , Form The Land , 

From The Earth,  From The Dairy และ Sweet Ending   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสเตลเลนบอช (Stellenbosch) เมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้รองจากเคป

ทาวน์ แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เสน่ห์และสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบเคปดัชต์อันงามสง่างดงาม 

เหมือนย้อนเวลากลับไปเดินอยู่ในยุโรปสมัยคลาสสคิ อกีทั้งยังได้รับฉายาว่าเป็น “City of Oaks” หรือ เมืองแห่งต้น

โอค๊ ซึ่งถูกน ามาปลูกจนเตม็ทั่วเมืองโดยกลุ่มผู้ตั้งถื่ นฐานสมัยแรกเริ่มและปัจจุบันได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่

ส  าคัญอกีแห่งหนึ่งของประเทศแอฟริกาใต้ ทั้งตัวอาคารบ้านเรือนชาวตัตช์ที่คงความคลาสสคิสไตล์ตะวันตกได้อย่าง

น่ารักและไร่ไวน์ที่มอียู่ทั่วบริเวณรอบนอกของเมอืง อสิระในการเที่ยวชมเมอืงและเลือกซื้อสนิค้าพ้ืนเมอืงต่างๆ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ มื้อค ่าวันนี้ขอบริการท่าน ณ ภัตตาคาร Moyo Restaurants ภัตตาคารระดบั 4 ดาว ที่ถูกออกแบบและตกแต่งได้อย่าง

ลงตวัที่มาพร้อมกบัเมนูอาหารที่ทุกจานล้วนคดัสรรวัตถุดบิมาเป็นอย่างดเีพ่ือให้อาหารแต่ละจานออกมาอย่างดทีี่สดุ 

ท่ีพกั  WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  (8)  เคปทาวน ์- เฮลิคอปเตอรช์มเมือง - สวนพฤกษศาสตร ์- พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ าทูโอเชียนส ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านขึ้ น เฮลิคอปเตอรช์มเมืองเคปทาวน ์จากมุมสูง ท่านจะได้เห็นความสวยงามของเมืองได้ โดยรอบ 

เช่น City Bowl, Green Point Stadium, Famous 4 Beaches Of Clifton, White Sands Of Camps Bay และอัคร

สาวกทั้ง 12 องค์ (Majestic 12 Apostles) ในแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

Kirstenbosch National Botanical Garden สวนพฤกษชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท่าน



    

สามารถชมพันธุไ์ม้พ้ืนเมืองที่หาได้ยากในปัจจุบันซึ่งมีมากกว่า7,000 สายพันธุใ์ห้ท่านได้พักผ่อนหย่อยใจท่านกลาง

ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุไ์ม่นานาชนิด ได้ตามอธัยาศัยได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่  V&A Waterfront เพ่ือ

รับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวนั  มื้อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน V&A Waterfront บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ตะวันตก 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าทูโอเชียนส ์น าท่านท่องโลกใต้ท้องทะเล ชมการสาธติการให้อาหารปลานานา

ชนิด นอกจากนั้นท่านยังจะสมัผัสกบัเหล่าสตัว์น า้นานาชนิดที่พร้อมใจกนัแหวกไหว้เข้ามาตอนรับแขกผู้มาเยือนอย่าง

ไม่ขาดสาย เช่น ฉลาม กระเบน ปลาแถบทรอปิคอล พร้อมเหล่าสตัว์น า้หายากมากมาย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้ นน าท่านสู่  The Malay Quarter หรืออีกชื่ อคือ โบคาป (Bo'Kaap)  เรียนรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์มาเลย์ที่หลากหลายในบริเวณพิพิธภัณฑท์ี่มีชีวิตชีวาและมเีสน่ห์แห่งนี้  และอาคารที่ทาสสีนัอย่างสดใส 

โบคาปเป็นละแวกที่โดดเด่น ขึ้นชื่อส าหรับบ้านเรือนที่ทาสสีนัอย่างสดใสและมีบรรยากาศที่ร่าเริง เขตชุมชนเก่าบน

เนินเขาซิกแนลฮิลล์แห่งนี้  ประกอบด้วยถนนที่ปูด้วยหินและอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เดินเล่นไปตามซอกซอย

แคบๆ และถนนที่คดเคี้ยวราวกบัเขาวงกตของย่านที่มเีสน่ห์แห่งนี้  เพ่ือสมัผสักล่ินอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เดนิเล่น

ไปตามถนนที่ปูหินปูทาง และตะลึงไปกบัการทาสบ้ีานด้วยสสีนัที่สดใสทุกโทนสเีลยกว่็าได้ เดมิบ้านเรือนเหล่านี้ เป็นสี

ขาว ก่อนที่ชาวบ้านจะเร่ิมทาสีเพ่ือเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอมฎอน มองขึ้นไปชมยอดเขาซิกแนล

ฮิลล์ที่เขยีวขจี แล้วมาถ่ายรปูภเูขาอนัเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สญัลักษณน์ี้ จากนั้นน าท่านมา ล่องเรือชม พระอาทติย์ดวงกลมโต ที่ก  าลังจะตกดนิ ในบรรยากาศที่สดุอบอุ่นและแสน

โรแมนตกิ พร้อมการบรกิารเคร่ืองดื่มทั้งแชมเปญและน า้ผลไม้ ตลอดการล่องเรือ... 

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 สายการบินสงิคโปร์แอร์ไลน์ 

เที่ยวบนิที่ SQ 479 

 



    

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 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ทั้งนี้ เพ่ือ

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมกีารเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัช่วงเวลาเดนิทาง 

***ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นรายการการอาหารตามความเหมาะสมและฤดูกาล*** 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 189,900.- 186,900.- 188,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   180,900.- 177,900.- 179,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 171,900.- 168,900.- 170,400.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 161,900.- 158,900.- 160,400.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   45,000.- 45,000.- 45,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  48,000.- 48,000.- 48,000.- 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านข้ึนไป 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 1869 1869 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   1769 1769 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 1689 1689 

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

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   450 450 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   1389 1389 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 



    

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุป๊) ภาษีสนามบนิ+ภาษีน า้มนัทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก 7 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน   

3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  

4. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกดท้์องถิ่น ผู้ช านาญเส้นทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่  

7. สมัภาระน า้หนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 

 

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 าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั ธนาคารกสิกรไทย 

บญัชีกระแสรายวนั  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

เลขท่ี  639-1-00265-5    

 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 



    

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

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 โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือ

คนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงคจ์ะซื้ อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

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

ท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็น

หรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ 

โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 

 


