
 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดประสบการณใ์หม่ของการท่องเทีย่ว สู่ดินแดนทีห่ลายคนใฝ่ฝัน 

“แอฟริกาใต”้ หลากหลายวฒันธรรม ผสมผสานความงดงามไดอ้ย่างลงตวั  

สนุกกบักิจกรรม GAME DRIVE ทีจ่ะพาท่านไปล่าเหล่า บิ๊ ก 5 หรือ เจา้ยกัษท์ั้ง 5 แห่งผืนป่า  

ตืน่ตากบัเมืองลบัแลแห่งหุบเขาแสงตะวนั ทุกความบนัเทิงถูกรวบรวมอยู่ภายในอาณาจกัรแห่งนี้  SUN CITY  

เคปทาวน ์เมืองทีเ่ป่ียมไปดว้ยสีสนัและความมหศัจรรย ์ชมแมวน ้ าทีเ่กาะดุยเกอร ์ชมความน่ารกัของเหล่าเพนกวิน   

อร่อยกบัอาหารหลากเมนู หลายบรรยากาศ คดัสรรทีพ่กัทีไ่ดร้ะดบั และพรัง่พรอ้มดว้ยความสะดวกสบาย  
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ก าหนดการเดินทาง  07 - 14 เมษายน 2563                           ออกเดินทาง 10 ท่าน 

วนัแรกของการเดินทาง  (1) สุวรรณภูมิ - สิงคโปร ์ 

17.00 น. คณะพบกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K 

สายการบินสงิคโปร์แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก

ด้านเอกสาร  

20.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปรช์างงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที่ SQ 983 

23.30 น. น าทา่นเดินทางถึง ทา่อากาศยานสงิคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองและเดินทางต่อไปยัง

ทา่อากาศยาน โออาร์แทมโบ ประเทศแอฟริกาใต้ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สิงคโปร ์- กรุงพริทอเรีย – เมืองซนั ซิต้ี 

01.25 น. น าทา่นออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โออารแ์ทมโบ เมืองโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟริกาใต ้โดย 

สายการบินสงิคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 478 

06.10 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานโออารแ์ทมโบ ประเทศแอฟริกาใต ้(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 

5 ช่ัวโมง)  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

น าทา่นออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงพริทอเรีย เมืองแห่งศูนย์กลางการบริหารของประเทศแอฟริกาใต้ ชมวิว

ทิวทัศน์ของกรุงพริทอเรียที่จะท าให้ท่านหลงรักสัมผัสกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่าน 

สถาปัตยกรรม การก่อสร้างบ้านเรือนผ่านชมอาคาร Union Building ที่ท  าการของรัฐบาล พร้อมถ่ายภาพ

กบัรูปป้ันของนายเนลสนั แมนเดลา รัฐบุรุษและวีรบุรุษของชาวผิวด า... 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน The Lily Asian Kitechen  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซันซิต้ี หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่

ถูกเนรมิตข้ึนจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ช่ือว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้วยเงินจ านวนมหาศาลถึง 

28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี จนกลายเป็นเมืองที่รวบรวมความบันเทิงไว้เกือบทุก

รูปแบบ จากน้ันน าท่านเชค็อินเข้าสู่ The Palace Of The Lost City Hotel ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรม

แบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในสไตล์แอฟริกัน จากน้ันน าท่าน ตื่นตากับทะเลน ้าจืด

เทียมขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างข้ึน มีช่ือเรียกว่า Valley of Wave ที่มีความคล้ายท้องทะเลของจริงโดย
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แวดล้อมไปด้วยขุนเขา และต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามรวมไปถึงคล่ืนยักษ์เทียมที่คอย

โถมกระหน ่า สร้างความตื่นเต้นให้กับท่านอย่างต่อเน่ือง อกีทั้งบริเวณโดยรอบยังมี โรงภาพยนตร์ ร้านค้า 

ดิสโก้เธคคาสโินที่เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้เมืองแห่งน้ีไม่เคยหลับใหล 

หมายเหตุ : ***เม่ือทา่นจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งน้ีอย่าลืมพกบัตรผ่าน (กุญแจห้องพัก) ไปด้วย 

เพราะบางสถานที่และกจิกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้ส าหรับแขกที่มาพักที่ The Palace เทา่นั้น*** 

ท่านสามารถกลับสู่ที่พักได้โดยรถรับ-ส่งภายในเมืองลับแลที่มีบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ภายในซันซิตี้  

คอมเพลก็ซ์*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร Crystal Court Restaurant ภายใน The Palace of the Lost City 

หอ้งอาหารระดบั 4 ดาวที่ถูกออกแบบมาอย่างอลงัการตื่นตาไปกบัหอ้งอาหารที่จะท าใหท่้านหลงรกั

อีกทั้งรสชาติของอาหารทีค่ดัสรรมาเป็นพเิศษเพือ่มอบใหค้นพเิศษเช่นคุณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  THE PALACE OF THE LOST CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) เมืองซนัซิต้ี - MABULA LODGE – GAME DRIVE  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก  

 ขอน าทา่นสู่ มาบูล่า ลอดจ ์(The Mabula Game Lodge) สถานที่ที่ได้รับสมญานามว่าวิวทวิทศัน์มีความ

งดงามราวภาพวาด ความงามของสถานที่แห่งน้ีได้ถูกน ามาเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน การประชุมนอก

สถานที่ และยังเตม็ไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิบอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือข่ีม้า เป็น

ต้น ระหว่างทางทา่นจะได้สมัผัสผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสตัว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยรวมตัว

กนัอยู่บริเวณป่าแห่งน้ี  
 



    4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในมาบูล่าลอดจ ์ 

 อิสระให้ท่าน พกัผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยในบรรยากาศแบบซาฟารีอย่างแทจ้ริง  จนได้เวลาอัน

สมควร น าทา่นสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกบั “การน่ัง

รถเปิดประทุนส่องสตัว์คันละสี่ทา่น” น าทา่นตื่นตาตื่นใจไปกบัการค้นหา BIG 5 สตัว์ป่ายิ่งใหญ่สัญลักษณ์

ของแอฟริกาใต้ น่ันก็คือ สิงโต, เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศ

แอฟริกาใต้ พร้อมเกบ็ภาพพระอาทติย์ตกดินที่สวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารภายในมาบูล่าลอดจ์ บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์

แอฟริกาใตที้จ่ะท าใหท่้านไดล้ิ้ มรสชาติของอาหารทีแ่ปลกใหม่ทีค่ดัสรรมาอย่างพถิีพถินั  

ทีพ่กั THE MABULA GAME LODGE หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4) GAME DRIVE – สนามบินโออารแ์ทมโบ - สนามบินเคป ทาวน ์– เคปทาวน ์ 

06.00 น. ส าหรับเช้าที่แสนพิเศษน้ีอิลิท ฮอลิเดย์ขอน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการน่ังรถบุกป่ากับกิจกรรม

ส่องสตัว์ยามเช้า 
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น าท่านเดินทางสู่ อาณาจักรแห่งซาฟารี น าท่าน ชมสัตว์ป่านานาชนิดของแอฟริกาที่หาชมได้ยากอย่าง

ใกล้ชิด เช่น แอนเทโลป เสือ ม้าลาย ยีราฟ ฯลฯ น าทา่นสนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 

5 ผู้ย่ิงใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว) จนได้เวลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โออารแ์ทมโบ เมืองโจฮนัเนสเบิรก์ เพ่ือเดินทางสู่ ท่าอากาศ

ยานเคปทาวน ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร The Soaring Eagle Spur Restaurant (บริเวณสนามบนิ)  

16.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานเคปทาวน์ โดยสายการบินเซาท์แอฟริกันแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 

SA353 

18.10 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานเคปทาวน  ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าทา่นออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย ณ Wang Thai Restaurant  

ทีพ่กั THE WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5)  ภูเขาโตะ๊ - Kirstenbosch Garden - The Two Ocean Aquarium 

     อิสระชอ้ปป้ิง Victoria & Alfred Waterfront - ล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมที่พัก  

 น าท่านเดินทางสู่ Table Mountain ภเูขารูปโต๊ะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก น าท่านขึ้นสู่

ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ทา่นสามารถเดินลัดเลาะตามแนวขอบเขาเพ่ือชม

วิวรอบด้านได้อย่างชัดเจนไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์เลยทเีดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Kirstenbosch National Botanical Garden สวนพฤกษชาติที่ได้รับการขนาน

นามว่าดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ท่านสามารถชมพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองที่หาได้ยากในปัจจุบันซ่ึงมีมากกว่า7,000 

สายพันธุใ์ห้ทา่นได้พักผ่อนหย่อนใจทา่มกลางความอุดมสมบูรณ์ของพันธุไ์ม้นานาชนิดได้ตามอธัยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร The Greek Fisherman Restaurant บริการท่านด้วย เซ็ต

เมนูอาหารตะวนัตก 

น าท่านเดินทางสู่  The Two Ocean Aquarium ซ่ึงช่ือของพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้แห่งน้ี กต็รงกันกับการที่ทาง

พิพิธภัณฑ์ ได้รวบรวมสัตว์ทะเลที่มาจากสองมหาสมุทร น ามาไว้รวมกัน โดยสัตว์ทะเลเหล่าน้ีจะมาจาก

มหาสมทุรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ซ่ึงขนาบข้างทวีปแอฟริกา ที่ น่ีมีสัตว์ทะเลทั้งหมดกว่า 

3,000 ตัว จากส่วนจัดแสดงกว่า 7 แห่งรวมกนั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Victoria & Alfred Waterfront 

สถานที่ที่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจและเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ภายในมีทั้ง

ร้านอาหาร ร้านค้าขายที่เป็นงานฝีมือ เสื้ อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมายอิสระให้ทุกท่าน ชอ้ปป้ิงที ่

V&A Waterfront จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชม พระอาทิตย์ดวงกลมโต ที่ก  าลังจะตกดิน ในบรรยากาศ

ที่สดุอบอุ่นและแสนโรแมนติก พร้อมการบริการเคร่ืองด่ืมทั้งแชมเปญและน า้ผลไม้ ตลอดการล่องเรือ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร The City Grill Steakhouse Restaurant บริการท่านดว้ยเมนู 

สเต็ก  

ทีพ่กั THE WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6)  ท่าเรือ ฮูท เบย ์– ชมแมวน ้ า ณ เกาะดุยเกอร ์- โรงผลิตไวน ์– ชายหาด          

     โบลเดอร ์- แหลมแห่งความหวงั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ท่าฮูทเบย ์(Hout Bay) เพ่ือไปชมแมวน ้าที่  เกาะดุยเกอร ์(Duiker  

Island) โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่ แมวน ้ า ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งน้ี จะต่างจากแมวน า้ทั่วไป  

จัดอยู่ ในกลุ่ม Fur Seal ลักษณะคล้ายสิงโตทะเล พวกน้ีใช้ครีบเหมือนกับขาหลังเดิน ไม่ใช่กระดื๊บตัวไป

เร่ือยๆ เหมือนพวกที่อยู่แถบข้ัวโลก จากน้ันน าท่านสู่ โรงผลิตไวน์ Constantia Cellar ให้ท่านได้สัมผัส

รสชาติไวน์และชมกรรมวิธใีนการผลิตไวน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Barracudas Restaurant บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู้ด พิเศษดว้ย

เมนูกุง้มงักร (Crayfish)  

จากน้ันน าท่านไปสัมผัสความน่ารักของเหล่านกเพนกวินแอฟริกัน ณ ชายหาดโบลเดอร์ (Boulder 

Beach) ท่านจะได้พบกับเหล่าเจ้าบ้านตัวน้อยที่ต่างคอยมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนน้ันกคื็อเจ้านกเพนกวิน

แอฟริกัน ท่านสามารพักผ่อนเกบ็ภาพได้ตามอัธยาศัยซ่ึงท่านจะสามารถพบเหล่านกแพนกวินได้ทั่วทั้ง

ชายหาด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Cape Point Nature Reserve น าท่านขึ้ นรถรางเพ่ือไปชมทิวทัศน์อัน

สวยงามที่ Cape Point จุดเช่ือมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเช่ือของ

นักเดินทางเรือในอดีต เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ แหลมแห่งความหวงั หรือ แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good 

Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่
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สถานที่แห่งน้ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลก

ตะวันตกสู่โลกตะวันออก และปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาเยือนเมืองเคปทาวน์ 

ต้องไม่พลาดที่จะมาชมวิว ณ แหลมกูด๊โฮป แห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า มื้ อค ่ าวัน น้ีขอบริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหาร Sea Palace Chinese Restaurant บริการท่านด้วย

เมนูอาหารจีน 

ทีพ่กั THE WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7) เคป ทาวน ์– สนามบนิ - สิงคโปร ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก  

  อสิระให้ทา่นได้พักผ่อนตามอธัยาศัย จนได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน ์

 10.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปรช์างงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สายการบิน

สงิคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ479 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8) สิงคโปร ์- กรุงเทพฯ  

06.10 น. น าทา่นเดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปรช์างงี ประเทศสงิคโปร์ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองและเดินทาง 

  ต่อไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

09.30 น. น าทา่นออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินสงิคโปร์แอร์ไลน์  

  เที่ยวบินที่ SQ972 

11.00 น.       คณะเดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ  

 

ลีลาวด ีฮอลิเดย ์“ลีลา...ทีเ่ป็นตวัคุณ” 
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หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ  

 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

 

- โปรแกรมนี้ สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่  159,900.- 157,900.- 158,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 157,900.- 155,900.- 156,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) 155,900.- 153,900.- 154,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 153,900.- 151,900.- 152,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 18,000.- 18,000.- 18,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ 45,000.- 45,000.- 45,000.- 

เดินทางชั้นธุรกิจ (ผูใ้หญ่) ช าระเพิม่ประมาณท่านละ  124,900.- 124,900.- 124,900.- 

ประเภทผูเ้ดินทาง  4 ท่าน 6 ท่าน  8 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่  198,800.- 178,800.- 168,800.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 18,000.- 18,000.- 18,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ 45,000.- 45,000.- 45,000.- 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 1579 1579 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 1559 1559 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) 1539 1539 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 1519 1519 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ 180 180 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน 1129 1129 
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อตัราค่าบริการ VIP GROUP 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารช้ันทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋เด่ียว) ภาษีสนามบิน+ภาษีน า้มันทุกแห่ง 

      2. ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในช้ันทศันาจร  (โจฮันเนสเบิร์ก – เคป ทาวน์)  

      3. ค่าที่พัก 5 คืน ห้องละ 2-3 ทา่น  (โรงแรมในแอฟริกาใต ้จะไม่มีหอ้งพกั ส าหรบั 3 ท่าน หากมา 3 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งจ่ายค่า พกัเดีย่วเพิม่ส าหรบัท่านที ่3) 

      4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  

      5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 

      6. ประกนัอุบัติเหตุวงเงินทา่นละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

      7. สมัภาระน า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30 กก. 

      8. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น ผู้ช านาญเส้นทาง 

      9. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น  

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าท าหนังสอืเดินทาง  

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี  

 

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

      ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์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)  

http://www.leelawadee.holiday/
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ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็น

ที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทาง

และทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ

อื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง

ส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป

ด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็

เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการ

ทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าทา่นต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเทา่น้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่

อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือ

มีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 
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13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) 

หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออก

เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้ว

ต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

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

เหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรม

ที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล

โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน

, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของ

ทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ

เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่

สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้า

ชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

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

โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่ น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้

ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์

จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้

เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


