VIP GROUP

เปิ ดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเทีย่ ว สู่ดินแดนทีห่ ลายคนใฝ่ ฝัน หลายคนนึกภาพไม่ออก
แอฟริกาใต้ หลากหลายวัฒนธรรม ผสมผสานความงดงามได้ อย่างลงตัว
สนุกกับกิจกรรม GAME DRIVE ที่จะพาท่านไปล่าเหล่า บิ๊ก 5 หรือ เจ้ ายักษ์ท้งั 5 แห่งผืนป่ า
ตื่นตากับเมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน ทุกความบันเทิงถูกรวบรวมอยู่ภายในอาณาจักรแห่งนี้ Sun City
ชิมไวน์รสเลิศจาก ฟรัชฮอก พร้ อมบรรยากาศของหมู่บ้านฮอลแลนด์ - ชมความน่ารักของเหล่าสิงโตน้ อย
เคปทาวน์ เมืองที่เปี่ ยมไปด้ วยสีสนั และความมหัศจรรย์ ชมแมวนา้ ที่เกาะดุยเกอร์ ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวิน
ขึ้นกระเช้ าสู่มรดกโลกที่ย่ิงใหญ่ Table Mountain อิ่มเอมกับบรรยากาศล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
อร่อยกับอาหารหลากเมนู หลายบรรยากาศ คัดสรรที่พักที่ได้ ระดับ และพรั่งพร้ อมด้ วยความความสะดวกสบาย

กาหนดการเดินทาง 12-21 เมษายน 2562
วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2562
(1) สุวรรณภูมิ - สิงคโปร์
19.00 น.
คณะพบกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ พบเจ้ าหน้ าบริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ คอยต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวกด้ านเอกสาร
20.50 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสิ งคโปร์ชางงี ประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบิน สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ 983
วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2562
(2) สิงคโปร์ - กรุงพริทอเรีย – ซัน ซิ ตี้
00.05 น.
นาท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องและเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยาน
โออาร์แทมโบ ประเทศแอฟริกาใต้
01.30 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โออาร์แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบิน สายการ
บินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 478
06.10 น.
นาท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานโออาร์แทมโบ ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร
พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ วนาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงพริทอเรีย เมืองแห่ งศูนย์กลางการบริหารของประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีจานวนประชากร
ประมาณ 3 ล้ านคนเศษ ให้ ท่ านได้ เพลิ ด เพลิ น ไปกับ วิว ทิว ทัศ น์ ข องกรุง พริ ท อเรีย ที่จ ะท าให้ ท่ านหลงรัก สัม ผัส กับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่าน สถาปัตยกรรม การก่อสร้ างบ้ านเรือน และยังรวมไปถึงการแต่งกายของชาวเมือง
อีกด้ วย...

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจี น ณ Jasmine Palace Restaurant
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซันซิ ตี้ หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่ งหุบเขาแสงตะวัน เป็ นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจาก
ความคิดของอภิมหาเศรษฐีท่ชี ่ อื ว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้ วยเงินจานวนมหาศาลถึง 28,000 ล้ านบาท ใช้ เวลาก่อสร้ าง
นาน 18 ปี จนกลายเป็ นเมืองที่รวมรวยความบันเทิงไว้ เกือบทุกรูปแบบ จากนั้นนาท่านเช็คอินเข้ าสู่ The Palace Of The
Lost City ที่ตกแต่งด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริกนั จนดินแดน
แห่งนี้ได้ รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่งจินตนาการ” จากนั้นนาท่าน ตื่นตากับทะเลนา้ จืดเทียมขนาดใหญ่ใหญ่ท่มี นุษย์
สร้ างขึ้น ที่มีช่ ือเรียกว่ า Valley of Wave ที่มีความคล้ ายท้ องทะเลของจริงโดยแวดล้ อมไปด้ วยขุนเขา และต้ นไม้ ท่ีจัด
ตกแต่งอย่างเป็ นระเบียบสวยงามรวมไปถึงคลื่นยักษ์เทียมที่คอยโถมกระหน่าสร้ างความตื่นเต้ นให้ กบั ท่านอย่างต่อเนื่อง...
บริเวณใกล้ เคียงท่านจะได้ ชมสะพานแห่ งกาลเวลา The Bridge of time แปลกตากับสะพานทีมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่
ตลอดแนว สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็ น The Lost City ที่สญ
ู หายไป และเพื่อเป็ นการตอกยา้ ระลึกถึง
ความทรงจาจึงสร้ างสะพานแห่ งนี้ข้ นึ และที่พิเศษไปกว่านั้นคือทุกๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว อีก
ทั้งบริเวณโดยรอบยังมี โรงภาพยนตร์ ร้ านค้ า ดิสโก้ เธคคาสิโนที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้ เมืองแห่งนี้ไม่เคยหลับใหล…
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หมายเหตุ : ***เมื่อท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่ งนี้อย่ าลืมพกบัตรผ่ าน (กุญแจห้ องพัก ) ไปด้ วย เพราะบาง
สถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้ สาหรับแขกที่มาพักที่ The Palace เท่านั้น *** ท่านสามารถกลับสู่ท่พี ักได้ โดย
รถรับ-ส่งภายในเมืองลับแลที่มบี ริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซันซิต้ ี คอมเพล็กซ์ ***

คา่

บริการอาหารท่ าน ณ ห้องอาหาร Crystal Court Restaurant ภายใน The Palace of the Lost City ด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์
ห้องอาหารระดับ 4 ดาวที่ถูกออกแบบมาอย่างอลังการตื่นตาไปกับห้องอาหารที่จะทาให้ท่านหลงรักอีกทั้งรสชาติของ
อาหารที่คดั สรรค์มาเป็ นพิเศษเพือ่ มอบให้คนพิเศษเช่นคุณ...

ที่พกั

THE PALACE OF THE LOST CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. 2562
(3) โจฮันเนสเบิรก์ – MABULA LODGE – GAME DRIVE
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
วันนี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาพาท่านสู่ โจฮันเนสเบิรก์ (Johannesburg) เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศแอฟริกาใต้ อันเป็ น
เขตที่ม่ังคั่งและเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ สดุ ของแอฟริกาใต้ เป็ นเขตเมืองใหญ่ ติดอันดับ 40 ของโลก และเป็ นหนึ่งใน
สองเมืองระดับโลกของแอฟริกาที่เป็ นที่ร้ จู ักไปทั่วโลกนอกจากนี้โจฮันเนสเบิร์กยังเป็ นเมืองใหญ่ท่สี ดุ ที่ต้งั อยู่บนดินแดนที่
ไม่ถูกแวดล้ อมด้ วยทะเลสาบ แม่นา้ และแหล่งนา้ อื่นๆ อันเนื่องมาจากการอยู่บนที่สงู จึงมีหิมะตกเหมือนกับกรุงพริทอ
เรีย นาท่านสู่ มาบู ล่า ลอดจ์ (THE MABULA GAME LODGE) สถานที่ท่ไี ด้ รับสมญานามว่าวิวทิวทัศน์มีความงดงาม
ราวภาพวาด ความงามของสถานที่แห่งนี้ได้ ถูกนามาเป็ นสถานที่จัดงานแต่งงาน การประชุมนอกสถานที่ และยังเต็มไปด้ วย
กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็ นต้ น ระหว่างทางท่านจะได้ สมั ผัสกับผืนป่ าอัน
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสัตว์ป่าน้ อยใหญ่ท่อี าศัยรวมตัวกันอยู่บริเวณป่ าแห่งนี้
**ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง **
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กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในมาบู ล่าลอดจ์ บริการท่านด้ วยเมนูบุฟเฟ่ ต์สไตล์แอฟริกา
อิสระให้ ท่านพักผ่อนอิ ริยาบถตามอัธยาศัยในบรรยากาศแบบซาฟารีอย่างแท้จริง จนได้ เวลาอันสมควร นาท่านสู่
ดินแดนแห่ งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกับ “การนั่งรถเปิ ดประทุนส่องสัตว์ คันละสี่
ท่าน” นาท่านตื่นตาตื่นใจไปกับการค้ นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ สัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโต, เสือ, แรด,
ควายป่ า และช้ างป่ า ท่ามกลางป่ าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้ อม
เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนติค จนกระทั่งได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับ สู่
โรงแรมที่พัก

คา่

บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคารภายในมาบู ล่าลอดจ์ ด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์สไตล์แอฟริกาใต้ที่จะทาให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ
ของอาหารที่แปลกใหม่ที่คดั สรรค์มาอย่างพิถพี ถิ นั พร้อมชมโชว์พนเมื
ื้ องระหว่างมื้ ออาหาร
ที่พกั
THE MABULA GAME LODGE หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 15 เม.ย. 2562
(4) GAME DRIVE – LION AND SAFARI PARK – LESEDI VILLAGE
05.00 น.
สาหรับเช้าที่แสนพิเศษนี้ ลีลาวดี ฮอลิเดย์ขอนาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ไปกับการนังรถบุ
่ กป่ ากับกิจกรรมส่องสัตว์
ยามเช้า
นาท่านเดินทางสู่ อาณาจักรแห่งซาฟารี นาท่าน ชมสัตว์ป่านานาชนิดของแอฟริกนั ที่หาชมได้ ยากอย่างใกล้ ชิด เช่น แอน
เทโลป เสือ ม้ าลาย ยีราฟ ฯลฯ นาท่านสนุ กสนานตื่นเต้ น และเพลิดเพลินกับการค้ นหา 5 ผู้ย่ิงใหญ่ แห่ งป่ าแอฟริกาใต้
(ควายป่ า ช้ าง สิงโต แรด และเสือดาว) จนได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Lion Park สัมผัสประสบการณ์ผจญภัยใกล้ ชิดสัตว์ป่าที่มีช่ ือเสียงระดับโลกแห่ งแอฟริกา ชม
สิงโตผู้ย่ิงใหญ่ เดินเล่นกับเสือชีตาห์ และให้ อาหารยีราฟ สารวจสวนสิงโตและเพลิดเพลินไปกับความน่ ารักของสัตว์ป่า
แอฟริกาที่น่ี ชมสัตว์กนิ เนื้อ ละมั่งหลากสี พบปะลูกสิงโต สวนนี้เป็ นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเขตอนุรักษ์ซ่งึ ช่วย
ปกป้ องสัตว์ป่าแอฟริกาที่หายาก คุณสามารถขับรถเที่ยวชมสวนและสัตว์ป่าได้ ด้วยตัวเองบน เส้ นทางนาชมสัตว์ป่าที่ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง เส้ นทางนาชมสัตว์ป่านี้จะมีไกด์ท่มี ีความรู้คอยให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ คอยกวาดตาดูให้ ดๆ
ี จะได้ เห็น
สัตว์ท่ใี ช้ ชีวิตอยู่อย่างอิสระในท้ องทุ่งกว้ าง รวมถึงวิลเดอบีสต์สดี าซึ่งเป็ นสัตว์ท้องถิ่นของเลโซโทและแอฟริกาใต้ ตอนกลาง
ชมละมั่งสายพันธุต์ ่างๆ เช่น สปริงบ็อก ซึ่งเป็ นสัตว์ประจาชาติของแอฟริกาใต้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Bull & Buck Restaurant ภายใน Lion Park ภัตตาคารที่จะทาให้ท่านได้รบั
รสชาติความอร่อยของอาหารแอฟริกนั แท้ๆ เสิรฟ์ ท่านด้วย สเต็กเนื้ อชั้นดี

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Lesedi Cultural Village ชมหมู่บ้านจาลองของชนเผ่าแอฟริกนั พื้นเมืองแหล่งรวบรวมความเป็ น
เอกลักษณ์ดังเดิมของชาวแอฟริกัน ท่านสามารถเดินเยี่ยมชม หมู่บ้านที่จาลองอาคารบ้ านเรือนและรูปแบบการใช้ ชีวิต
จริงๆของเหล่าชนเผ่าพื้นเมือง ตั้งแต่ประเพณีการเดินทางเข้ าบ้ าน การขอพร การสู้รบและอาหารการกินโดยนักแสดงที่
เป็ นคนในชนเผ่าจริงๆ ปิ ดท้ ายด้ วยโชว์การแสดงเต้ นราดั้งเดิมอีกด้ วย...

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Carnivore Restaurant ภัตตาคารอาหารชื่อดังที่ตกแต่งและออกแบบจนได้อารมณ์
ความเป็ นแอฟริกนั แท้ๆพร้อมอาหารที่คดั สรรค์มาโดยเฉพาะเพือ่ คา่ คืนที่แสนพิเศษในวันนี้ ...
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ที่พกั

RADISSON BLU SANDTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 16 เม.ย. 2562
(5) นังบอลลู
่
นยามเช้า – เคป ทาวน์ – TABLE MOUNTAIN
เช้าตรู่
นาท่านเดินทางออกจากโรงแรมที่พกั ตั้งแต่เช้าตรู่ เพือ่ ให้ท่านขึ้ นบอลลูนชมวิวทัศน์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารว่าง
ระว่างการเดินทาง
สาหรับ เช้ านี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ข อมอบความประทับใจที่จะทาให้ ท่ านมิร้ ูลื มไปกับ HOT AIR BALLOON น าท่ านสัมผัส
บรรยากาศยามเช้ าบนน่านฟ้ าของแอฟริกาใต้ ให้ ท่านได้ เห็นวิวทิวทัศน์ของท้ องทุ่งหญ้ าที่กว้ างไกลสุดลูกหูลูกตาอีกทั้งท่าน
ยังสามารถมองเห็นชีวิตสัตว์ป่านานาชนิดได้ อย่างใกล้ ชิดพร้ อมให้ ท่านเก็บภาพความประทับใจ...
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ท่พี ักเผื่อรับประทานอาหารเช้ า

เช้า
กลางวัน
14.05 น.
16.15 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน โออาร์แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิรก์ เพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน์
มื้ อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริเวณสนามบิน)
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน์ โดยสายการบิน สายการบินเซาท์แอฟริกนั แอร์เวส์ เที่ยวบินที่ SA 327
นาท่านเดินทางถึง ท่ าอากาศยานเคปทาวน์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
กระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ วนาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Table Mountain ภูเขารูปโต๊ะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก นาท่านขึ้นสู่ยอดเขา
ด้ วยกระเช้ าไฟฟ้ าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ท่านสามารถเดินลัดเลาะตามแนวขอบเขาเพื่ อชมวิวรอบด้ านได้ อย่ าง
ชัด เจนไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ เลยทีเดียว นอกจากนั้ นท่านอาจจะมีโอกาสได้ เห็น แดสซี่ หรือ กระต่ ายหิ น มี
ลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับกระต่ายที่เป็ นมิตรกับผู้คนที่ผ่านมาเยือน นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเห็นภูเขาราย
ล้ อมหลายต่อหลายลูก โดยเฉพาะ ไลอ้อนเฮด ภูเขาที่มองดูแล้ ว ใครๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตย์
กาลังจะลับขอบฟ้ านั้นจะทาให้ ภเู ขาลูกนี้มสี แี ดงสวยงามยิ่งนัก... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Victoria & Alfred Waterfront
สถานที่ท่คี นท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างให้ ความสนใจและเดินทางเข้ ามาอย่างไม่ขาดสาย ภายในมีท้งั ร้ านอาหาร ร้ านค้ า
ขายที่เป็ นงานฝี มอื เสื้อผ้ า รองเท้ า และอื่นๆอีกมากมาย...

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย ณ The Wang Thai Lagoon Beach Restaurant
WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 17 เม.ย. 2562
(6) ท่าเรือ ฮูท เบย์ – ชมแมวน้ า ณ เกาะดุยเกอร์ – ชายหาดโบลเดอร์ – แหลมแห่งความหวัง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ท่ าฮู ทเบย์ (Hout Bay) เพื่อไปชมแมวนา้ ที่ เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) โดย
เรือท้ องกระจกขนาดใหญ่ แมวน้ า ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่ งนี้ จะต่างจากแมวนา้ ทั่วไป จัดอยู่ ในกลุ่ม Fur Seal ลักษณะ
คล้ ายสิงโตทะเล พวกนี้ใช้ ครีบ เหมือนกับขาหลังเดิน ไม่ใช่กระดื๊บตัวไปเรื่อยๆ เหมือนพวกที่อยู่แถบขั้วโลก แต่พันธุ์ท่ี
อาศัยอยู่ในแอฟริกา เรียกว่า Cape Fur Seal คาว่า Cape หมายถึงเขตเคปทาวน์และบริเวณใกล้ เคียง ซึ่งในโลกพบแค่ 2
แห่ ง ที่แรกอยู่แถว ออสเตรเลียตอนใต้ อีกที่คือ ตอนใต้ ของทวีปแอฟริกานี่เอง จากนั้นนาท่านไปสัมผัสความน่ารักของ
เหล่านกแพนกวินแอฟริกนั ณ ชายหาดโบลเดอร์ (Boulder Beach) ท่านจะได้ พบกับเหล่าเจ้ าบ้ านตัวน้ อยที่ต่างคอยมา
ต้ อนรับแขกผู้มาเยือนนั้นก็คือเจ้ า นกเพนกวินแอฟริกนั โดยให้ ท่านร่ วมสนุ กสังเกตเหล่ านกแพนกวินว่าตัวไหนคือเพศ
อะไร โดยตัวผู้มีสสี นั มากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสชี มพู ส่วนตัวเมียจะไม่มี ลาตัวมีสดี าขาวตัดกันแต่ ตัว
เมียมีสนี ้ าตาล และมีขนาดใหญ่กว่ านั้นเอง โดยท่านสามารพักผ่อนเก็บภาพได้ ตามอัธยาศัยซึ่งท่านจะสามารถพบเหล่านก
แพนกวินได้ ท่วั ทั้งชายหาด...
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กลางวัน

มื้ อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Barracudas Restaurant บริการท่านด้วยเมนู ซี ฟู้ดพิเศษด้วยเมนู
กุง้ มังกร (Crayfish)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Cape Point Nature Reserve นาท่านขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ Cape Point จุ ด
เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต เพื่อนาท่านเดินทาง
สู่ แหลมแห่ ง ความหวัง หรือ แหลมกู ๊ด โฮป (Cape of Good Hope) อยู่ ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature
Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ สถานที่แห่ งนี้มีช่ ือเสียงเลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่ งการ
ค้ นพบเส้ นทางการค้ าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก และปั จจุบนั ได้ รับการขนานนามว่าถ้ าใครได้ มีโอกาสมาเยือนเมือง
เคปทาวน์ ต้ องไม่พลาดที่จะมาชมวิว ณ แหลมกูด๊ โฮป แห่งนี้...

คา่

มื้ อคา่ วันนี้ ขอบริการท่านด้วยเมนู อาหารจี น ณ ภัตตาคาร Sea Palace Chinese Restaurant ภัตตาคารระดับ 4 ดาว ที่
ได้รบั การแนะนาเป็ นภัตตาคารลาดับต้นๆ สาหรับใครที่ มาเยือนเมืองเคปทาวน์ และยังได้รบั การการันตรี จาก
เว็บไซต์รีวิวร้านอาหารชื่อดังทั้งเมืองไทยและต่างชาติอีกด้วย
WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า

ที่พกั

วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2562
เช้า

(7) FRANSCHHOEK – โรง ง าน ช็ อ ค โก แ ล ต – BLAAUWKLIPPEN WINE ESTATE –
STELLENBOSCH
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางไปยัง Franschhoek เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้ วยมนต์เสน่ ห์อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่อง Wine และยังเป็ นหนึ่งใน
Cape Winelands อีกด้ วย จากนั้ น น าท่ านเดิน ทางสู่ The Huguenot Chocolate Factory ที่ต้ั งอยู่ ภายใน Franschhoek
เพื่อไปชมวิธีการทาช็อคโกแลต และได้ ล้ ิ มลองช็อคโกแลตสุดแสนกลมกล่ อมที่รับรองได้ ว่าท่านจะต้ องประทับใจอย่ าง
แน่นอน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Blaauwklippen Wine Estate แหล่งผลิตไวน์องุ่นชั้นดีและยังมีช่ อื เสียงโด่งดังไปทั่วโลก
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อีกด้ วยหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาชม Blaauwklippen Wine Estate เพื่อนาท่านไปชมห้ องเก็บไวน์ และถังไวน์
อีกทั้งให้ ท่านได้ ล้ ิมลองรสชาติไวน์จากแหล่งผลิตโดยตรงอีกด้ วย

กลางวัน

มื้ อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงงานผลิตไวน์ชื่อดัง มื้ อนี้ เสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู ที่สุดพิถพี ถิ นั
และมีความหมาย โดยเสิรฟ์ ท่านด้วย 6 course Menu อาทิ From The Sea , From The Terroir , Form The Land ,
From The Earth, From The Dairy และ Sweet Ending

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสเตลเลนบอช (Stellenbosch) เมืองเก่าแก่อนั ดับสองของแอฟริก าใต้ รองจากเคปทาวน์
แต่เต็มไปด้ วยมนต์เสน่ห์เสน่ห์และสวยงามด้ วยสถาปัตยกรรมบ้ านเรือนแบบเคปดัชต์อนั งามสง่างดงาม เหมือนย้ อนเวลา
กลับไปเดินอยู่ในยุโรปสมัยคลาสสิค อีกทั้งยังได้ รับฉายาว่าเป็ น “City of Oaks” หรือ เมืองแห่งต้ นโอ๊ค ซึ่งถูกนามาปลูก
จนเต็มทั่วเมืองโดยกลุ่ มผู้ต้ังถื่นฐานสมัยแรกเริ่ม และปั จจุ บันได้ กลายมาเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญ อีกแห่ งหนึ่ งของ
ประเทศแอฟริกาใต้ ทั้งตัวอาคารบ้ านเรือนชาวตัตช์ท่คี งความคลาสสิคสไตล์ตะวันตกได้ อย่างน่ ารักและไร่ไวน์ท่มี ีอยู่ท่วั
บริเวณรอบนอกของเมือง อิสระในการเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้ าพื้นเมืองต่างๆ...
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คา่

ที่พกั

มื้ อคา่ วันนี้ ขอบริการท่ าน ณ ภัตตาคาร Moyo Restaurants ภัตตาคารระดับ 4 ดาว ที่ถูกออกแบบและตกแต่ งได้
อย่างลงตัวที่มาพร้อมกับเมนู อาหารที่ทุกจานล้วนคัดสรรค์วตั ถุดิบมาเป็ นอย่างดีเพือ่ ให้อาหารแต่ละจานออกมาอย่าง
ดีที่สุด...
WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2562
เช้า

กลางวัน

(8) นังเฮลิ
่ คอปเตอร์ชมเมือง – KIRSTENBOSCH GARDEN – TWO OCEAN
AQUARIUM – THE MALAY QUARTER – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านขึ้น เฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ จากมุมสูง ท่านจะได้ เห็นความสวยงามของเมืองได้ โดยรอบ เช่ น
City Bowl, Green Point Stadium, Famous 4 Beaches Of Clifton, White Sands Of Camps Bay และอัครสาวกทั้ง 12
องค์ (Majestic 12 Apostles) ในแต่ละรอบจะใช้ เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Kirstenbosch National
Botanical Garden สวนพฤกษชาติท่ไี ด้ รับการขนานนามว่าดีท่สี ดุ แห่ งหนึ่งของโลก ท่านสามารถชมพันธุไ์ ม้ พ้ ืนเมืองที่หา
ได้ ยากในปั จจุบันซึ่งมีมากกว่า7,000 สายพันธุใ์ ห้ ท่านได้ พักผ่อนหย่อยใจท่านกลางความอุดมสมบูรณ์ของพันธุไ์ ม่นานา
ชนิด ได้ ตามอัธยาศัยได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ V&A Waterfront เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

มื้ อกลางวันขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน V&A Waterfront บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าทู โอเชียนส์ นาท่านท่องโลกใต้ ท้องทะเล ชมการสาธิตการให้ อาหารปลานานาชนิด
นอกจากนั้นท่านยังจะสัมผัสกับเหล่าสัตว์นา้ นานาชนิดที่พร้ อมใจกันแหวกไหว้ เข้ ามาตอนรับแขกผู้มาเยือนอย่างไม่ขาด
สาย เช่น ฉลาม กระเบน ปลาแถบทรอปิ คอล พร้ อมเหล่าสัตว์นา้ หายากมากมาย...จากนั้นนาท่านสู่ The Malay Quarter
หรืออีกชื่อคือ โบคาป (Bo'Kaap) เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์มาเลย์ท่หี ลากหลายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ท่ี
มีชีวิตชีวาและมีเสน่ห์แห่งนี้ และอาคารที่ทาสีสนั อย่างสดใส โบคาปเป็ นละแวกที่โดดเด่น ขึ้นชื่อสาหรับบ้ านเรือนที่ทาสีสนั
อย่างสดใสและมีบรรยากาศที่ร่าเริง เขตชุมชนเก่าบนเนินเขาซิกแนลฮิลล์แห่งนี้ ประกอบด้ วยถนนที่ปูด้วยหินและอาคารที่
เก่าแก่ท่สี ุดของเมือง เดินเล่ นไปตามซอกซอยแคบๆ และถนนที่คดเคี้ยวราวกับเขาวงกตของย่ านที่มีเสน่ ห์แห่ งนี้ เพื่ อ
สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้ องถิ่น เดินเล่นไปตามถนนที่ปูหินปูทาง และตะลึงไปกับการทาสีบ้านด้ วยสีสนั ที่สดใสทุก
โทนสีเลยก็ว่าได้ เดิมบ้ านเรือนเหล่ านี้เป็ นสีขาว ก่อนที่ชาวบ้ านจะเริ่มทาสีเพื่อเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ ซึ่งเป็ นวันสิ้นสุด
รอมฎอน มองขึ้นไปชมยอดเขาซิกแนลฮิลล์ท่เี ขียวขจี แล้ วมาถ่ายรูปภูเขาอันเป็ นสัญลักษณ์น้ ี จากนั้นนาท่านมา ล่องเรือ
ชมพระอาทิตย์ดวงกลมโต ที่กาลังจะตกดิน ในบรรยากาศที่สดุ อบอุ่นและแสนโรแมนติก พร้ อมการบริการเครื่องดื่มทั้ง
แชมเปญและนา้ ผลไม้ ตลอดการล่องเรือ...
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คา่
ที่พกั

มื้ อคา่ วันนี้ ขอบริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหารไทย Wang Thai Restaurant
WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 2562
(9) เคป ทาวน์ – สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พกั
อิสระให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเคปทาวน์
10.40 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสิ งคโปร์ชางงี ประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบิน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ 479
วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562
(10) กรุงเทพฯ
06.10 น.
นาท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องและเดินทางต่อไปยัง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
09.45 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ 972
11.10 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลีลา...ที่เป็ นตัวคุณ
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ช่วงเวลาเดินทาง
***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นรายการการอาหารตามความเหมาะสมและฤดูกาล***
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อัตราค่าบริการ VIP GROUP
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ขนาดรถที่ใช้
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

4 ท่าน
7 ที่นงั ่
245,500.20,000.-

6 ท่าน
12 ที่นงั ่
225,500.20,000.-

8 ท่าน
12 ที่นงั ่
215,500.20,000.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุป๊ ) ภาษีสนามบิน+ภาษีนา้ มันทุกแห่ง
2. ค่าตัว๋ เครื่องบินภายใน โจฮันเนสเบิร์ก – เคป ทาวน์
3. ค่าที่พัก 7 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน (โรงแรมในแอฟริกาใต้ จะไม่มีหอ้ งพัก สาหรับ 3 ท่ าน หากมา 3 ท่ าน จาเป็ นต้องจ่ ายค่า
พักเดี่ยวเพิม่ สาหรับท่านที่ 3)
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
4.1 กรณีมีผูเ้ ดินทาง 4 ท่าน ทางบริษทั จะใช้รถโค้ชขนาด 7 ที่นงั ่
4.2 กรณีมีผูเ้ ดินทาง 6 ท่าน ทางบริษทั จะใช้รถโค้ชขนาด 12 ที่นงั ่
4.3 กรณีมีผูเ้ ดินทาง 8 ท่าน ทางบริษทั จะใช้รถโค้ชขนาด 12 ที่นงั ่
6. ประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. สัมภาระนา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
8. ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ผู้ชานาญเส้ นทาง
9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้ องถิ่น
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ค่าทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
ชำระยอดมัดจำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
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- ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี
บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
ธนำคำร กสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639-1-00265-5
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะ
ทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ น
ทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง
ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ า
ท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่ วงหน้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่ อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ
ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้นั ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อ
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ตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า
7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั
อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์
ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงิน
ค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ใน
กรณี ท่ีมีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ างการเดินทางท าให้ ท่านไม่ สามารถเข้ าชมสถานที่ท่ องเที่ย วดังกล่ าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไม่ รับ ผิดชอบต่ อการสูญ หายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อัน เกิด ขึ้น แก่ท รัพ ย์สินของท่ าน อัน เนื่ องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่
นั่งได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบ
หมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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