เปิ ดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเทีย่ ว สู่ดินแดนทีห่ ลายคนใฝ่ ฝัน
“แอฟริกาใต้” หลากหลายวัฒนธรรม ผสมผสานความงดงามได้อย่างลงตัว
สนุ กกับกิจกรรม GAME DRIVE ทีจ่ ะพาท่านไปล่าเหล่า บิ๊ก 5 หรือ เจ้ายักษ์ท้ งั 5 แห่งผืนป่ า
ตืน่ ตากับเมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน ทุกความบันเทิงถูกรวบรวมอยู่ภายในอาณาจักรแห่งนี้ SUN CITY
เคปทาวน์ เมืองทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยสีสนั และความมหัศจรรย์ ชมแมวน้ าทีเ่ กาะดุยเกอร์ ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวิน
อร่อยกับอาหารหลากเมนู หลายบรรยากาศ คัดสรรทีพ่ กั ทีไ่ ด้ระดับ และพรัง่ พร้อมด้วยความสะดวกสบาย

กาหนดการเดินทาง 07 - 14 เมษายน 2563
ออกเดินทาง 10 ท่าน
วันแรกของการเดินทาง
(1) สุวรรณภูมิ - สิงคโปร์
17.00 น.
คณะพบกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ คอยต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวก
ด้ านเอกสาร
20.10 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ 983
23.30 น.
นาท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องและเดินทางต่อไปยัง
ท่าอากาศยาน โออาร์แทมโบ ประเทศแอฟริกาใต้
วันทีส่ องของการเดินทาง
(2) สิงคโปร์ - กรุงพริทอเรีย – เมืองซัน ซิตี้
01.25 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โออาร์แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ โดย
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 478
06.10 น.
นาท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานโออาร์แทมโบ ประเทศแอฟริกาใต้ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย
5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงพริทอเรีย เมืองแห่ งศูนย์กลางการบริหารของประเทศแอฟริกาใต้ ชมวิว
ทิวทัศ น์ ข องกรุ งพริ ท อเรี ย ที่จ ะท าให้ ท่ านหลงรั ก สัม ผัส กับ เอกลั ก ษณ์ แ ละวั ฒ นธรรมที่แ ตกต่ างผ่ า น
สถาปั ตยกรรม การก่อสร้ างบ้ านเรือนผ่านชมอาคาร Union Building ที่ทาการของรัฐบาล พร้ อมถ่ายภาพ
กับรูปปั้นของนายเนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษและวีรบุรุษของชาวผิวดา...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน The Lily Asian Kitechen
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซันซิ ตี้ หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็ นเมืองที่
ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐี ท่ชี ื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้ วยเงินจานวนมหาศาลถึง
28,000 ล้ า นบาท ใช้ เวลาก่ อ สร้ างนาน 18 ปี จนกลายเป็ นเมื อ งที่ รวบรวมความบั น เทิงไว้ เกือ บทุ ก
รูปแบบ จากนั้นนาท่านเช็คอินเข้ าสู่ The Palace Of The Lost City Hotel ที่ตกแต่ งด้ วยสถาปั ตยกรรม
แบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่ งภายในสไตล์ แอฟริกัน จากนั้นนาท่าน ตื่นตากับทะเลน้าจืด
เทียมขนาดใหญ่ ท่ีมนุ ษย์ ส ร้ างขึ้น มี ชื่อเรี ย กว่ า Valley of Wave ที่มี ความคล้ ายท้ องทะเลของจริ งโดย
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แวดล้ อมไปด้ วยขุนเขา และต้ นไม้ ท่จี ัดตกแต่งอย่างเป็ นระเบียบสวยงามรวมไปถึงคลื่นยักษ์เทียมที่คอย
โถมกระหน่า สร้ างความตื่นเต้ นให้ กบั ท่านอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริเวณโดยรอบยังมี โรงภาพยนตร์ ร้ านค้ า
ดิสโก้ เธคคาสิโนที่เปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้ เมืองแห่งนี้ไม่เคยหลับใหล
หมายเหตุ : ***เมื่อท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งนี้อย่าลืมพกบัตรผ่าน (กุญแจห้ องพัก) ไปด้ วย
เพราะบางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้ สาหรับแขกที่มาพักที่ The Palace เท่านั้น***
ท่านสามารถกลั บสู่ท่ีพักได้ โดยรถรับ -ส่งภายในเมืองลั บแลที่มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซันซิต้ ี
คอมเพล็กซ์***

ค่า

รับ ประทานอาหารค่ า ณ ห้ องอาหาร Crystal Court Restaurant ภายใน The Palace of the Lost City
ห้ องอาหารระดับ 4 ดาวที่ถูกออกแบบมาอย่างอลังการตื่นตาไปกับห้ องอาหารที่จะทาให้ ท่านหลงรักอีกทั้ง
รสชาติของอาหารที่คัดสรรมาเป็ นพิเศษเพื่อมอบให้ คนพิเศษเช่นคุณ

ทีพ่ กั

THE PALACE OF THE LOST CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
(3) เมืองซันซิตี้ - MABULA LODGE – GAME DRIVE
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าภายในโรงแรมที่พัก
ขอนาท่านสู่ มาบูล่า ลอดจ์ (The Mabula Game Lodge) สถานที่ท่ไี ด้ รับสมญานามว่าวิวทิวทัศน์มีความ
งดงามราวภาพวาด ความงามของสถานที่แห่งนี้ได้ ถูกนามาเป็ นสถานที่จัดงานแต่งงาน การประชุมนอก
สถานที่ และยังเต็มไปด้ วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็ น
ต้ น ระหว่างทางท่านจะได้ สมั ผัสผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสัตว์ป่าน้ อยใหญ่ท่อี าศัยรวมตัว
กันอยู่บริเวณป่ าแห่งนี้
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในมาบูล่าลอดจ์
อิส ระให้ ท่าน พักผ่อนอิ ริยาบถตามอัธยาศัยในบรรยากาศแบบซาฟารี อย่างแท้จริ ง จนได้ เวลาอัน
สมควร นาท่านสู่ ดินแดนแห่ งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกับ “การนั่ง
รถเปิ ดประทุนส่องสัตว์คันละสี่ท่าน” นาท่านตื่นตาตื่นใจไปกับการค้ นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่สญ
ั ลักษณ์
ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโต, เสือ, แรด, ควายป่ า และช้ างป่ า ท่ามกลางป่ าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้
พร้ อมเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนติก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในมาบูล่าลอดจ์ บริการท่านด้ วย เมนู บุฟเฟ่ ต์สไตล์แอฟริกาใต้ที่
จะทาให้ท่านได้ลมรสชาติ
ิ้
ของอาหารทีแ่ ปลกใหม่ทคี่ ดั สรรมาอย่างพิถพี ถิ นั
THE MABULA GAME LODGE หรือเทียบเท่า

ทีพ่ กั

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
(4) GAME DRIVE – สนามบินโออาร์แทมโบ - สนามบินเคป ทาวน์ – เคปทาวน์
06.00 น.
สาหรับเช้ าที่แสนพิเศษนี้อลิ ิท ฮอลิเดย์ขอนาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ไปกับการนั่งรถบุกป่ ากับกิจกรรม
ส่องสัตว์ยามเช้ า
นาท่านเดินทางสู่ อาณาจักรแห่ งซาฟารี นาท่าน ชมสัตว์ป่านานาชนิดของแอฟริกาที่หาชมได้ ยากอย่าง
ใกล้ ชิด เช่น แอนเทโลป เสือ ม้ าลาย ยีราฟ ฯลฯ นาท่านสนุกสนานตื่นเต้ น และเพลิดเพลินกับการค้ นหา
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5 ผู้ย่ิงใหญ่ แห่ งป่ าแอฟริก าใต้ (ควายป่ า ช้ าง สิงโต แรด และเสือดาว) จนได้ เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

เช้ า

เที่ยง
16.00 น.
18.10 น.
ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าภายในโรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โออาร์แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิรก์ เพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศ
ยานเคปทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร The Soaring Eagle Spur Restaurant (บริเวณสนามบิน)
น าท่ านออกเดิ น ทางสู่ ท่ าอากาศยานเคปทาวน์ โดยสายการบิ น เซาท์แ อฟริ กัน แอร์ เวย์ เที่ย วบิ น ที่
SA353
นาท่านเดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานเคปทาวน์ หลั งผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมื อง และศุล กากร พร้ อ ม
ตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ วนาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย ณ Wang Thai Restaurant
THE WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้ า

(5)

ภูเขาโต๊ะ - Kirstenbosch Garden - The Two Ocean Aquarium
อิสระช้อปปิ้ ง Victoria & Alfred Waterfront - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าภายในโรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ Table Mountain ภูเขารูปโต๊ะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก นาท่านขึ้นสู่
ยอดเขาด้ วยกระเช้ าไฟฟ้ าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ท่านสามารถเดินลัดเลาะตามแนวขอบเขาเพื่อชม
วิวรอบด้ านได้ อย่างชัดเจนไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์เลยทีเดียว
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เที่ยง

ค่า
ทีพ่ กั

จากนั้น น าท่ านเดิน ทางสู่ Kirstenbosch National Botanical Garden สวนพฤกษชาติท่ีได้ รับ การขนาน
นามว่าดีท่สี ุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านสามารถชมพันธุ์ไม้ พ้ ืนเมืองที่หาได้ ยากในปั จจุบันซึ่งมีมากกว่า7,000
สายพันธุใ์ ห้ ท่านได้ พักผ่อนหย่อยใจท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของพันธุไ์ ม้ นานาชนิดได้ ตามอัธยาศัย
รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร The Greek Fisherman Restaurant บริ ก ารท่ า นด้ว ย เซ็ ต
เมนู อาหารตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ The Two Ocean Aquarium ซึ่งชื่อของพิพิธภัณฑ์สัตว์นา้ แห่งนี้ ก็ตรงกันกับการที่ทาง
พิพิธภัณฑ์ ได้ รวบรวมสัตว์ทะเลที่มาจากสองมหาสมุทร นามาไว้ รวมกัน โดยสัตว์ทะเลเหล่ านี้จะมาจาก
มหาสมทุ รอิน เดี ยและมหาสมุ ทรแอตแลนติ ก ซึ่งขนาบข้ างทวีปแอฟริ กา ที่น่ีมี สัต ว์ทะเลทั้งหมดกว่ า
3,000 ตัว จากส่วนจัดแสดงกว่า 7 แห่งรวมกัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Victoria & Alfred Waterfront
สถานที่ท่คี นท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างให้ ความสนใจและเดินทางเข้ ามาอย่ างไม่ ขาดสาย ภายในมีท้ัง
ร้ านอาหาร ร้ านค้ าขายที่เป็ นงานฝี มือ เสื้อผ้ า รองเท้ า และอื่นๆอีกมากมายอิสระให้ ทุกท่าน ช้อปปิ้ งที่
V&A Waterfront จากนั้นนาท่าน ล่องเรื อชม พระอาทิตย์ดวงกลมโต ที่กาลั งจะตกดิน ในบรรยากาศ
ที่สดุ อบอุ่นและแสนโรแมนติก พร้ อมการบริการเครื่องดื่มทั้งแชมเปญและนา้ ผลไม้ ตลอดการล่องเรือ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร The City Grill Steakhouse Restaurant บริการท่านด้วยเมนู สเต็ก
THE WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

(6)

ท่ าเรื อ ฮู ท เบย์ – ชมแมวน้ า ณ เกาะดุ ยเกอร์ - โรงผลิตไวน์ – ชายหาด
โบลเดอร์ - แหลมแห่งความหวัง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าภายในโรงแรมที่พัก
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ท่ าเรื อ ท่ า ฮู ท เบย์ (Hout Bay) เพื่ อ ไปชมแมวน้าที่ เกาะดุ ย เกอร์ (Duiker
Island) โดยเรือท้ องกระจกขนาดใหญ่ แมวน้ า ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ จะต่างจากแมวนา้ ทั่วไป
จัดอยู่ ในกลุ่ม Fur Seal ลักษณะคล้ ายสิงโตทะเล พวกนี้ใช้ ครีบเหมือนกับขาหลังเดิน ไม่ใช่กระดื๊บตัวไป
เรื่อยๆ เหมือนพวกที่อยู่แถบขั้วโลก จากนั้นนาท่านสู่ โรงผลิตไวน์ Constantia Cellar ให้ ท่านได้ สัมผัส
รสชาติไวน์และชมกรรมวิธใี นการผลิตไวน์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Barracudas Restaurant บริการท่านด้ วยเมนู ซี ฟู้ ด พิเศษด้วย
เมนู กุง้ มังกร (Crayfish)
จากนั้น น าท่ านไปสัมผัสความน่ ารั กของเหล่ านกแพนกวินแอฟริ กัน ณ ชายหาดโบลเดอร์ (Boulder
Beach) ท่านจะได้ พบกับเหล่ าเจ้ าบ้ านตัวน้ อยที่ต่างคอยมาต้ อนรับแขกผู้มาเยือนนั้นก็คือเจ้ านกเพนกวิน
แอฟริกัน ท่านสามารพั กผ่อนเก็บภาพได้ ตามอัธยาศัยซึ่งท่านจะสามารถพบเหล่ านกแพนกวินได้ ท่ัวทั้ง
ชายหาด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Cape Point Nature Reserve นาท่านขึ้นรถรางเพื่ อไปชมทิวทัศน์อัน
สวยงามที่ Cape Point จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของ
นักเดินทางเรือในอดีต เพื่อนาท่านเดินทางสู่ แหลมแห่ งความหวัง หรือ แหลมกูด๊ โฮป (Cape of Good
Hope) อยู่ ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีป ระภาคารขนาดใหญ่
สถานที่แห่ งนี้มี ชื่อ เสียงเลื่ องลื อทางประวัติ ศ าสตร์ อัน ยาวนานแห่ งการค้ นพบเส้ น ทางการค้ าจากโลก
ตะวันตกสู่โลกตะวันออก และปั จจุบันได้ รับการขนานนามว่ าถ้ าใครได้ มีโอกาสมาเยือนเมืองเคปทาวน์
ต้ องไม่พลาดที่จะมาชมวิว ณ แหลมกูด๊ โฮป แห่งนี้

EXPLORING SOUTH AFRICA 8D5N

7
อิลิท ฮอลิเดย์ “ดูแล...กันและกัน”

ค่า
ทีพ่ กั

มื้ อค่ า วั น นี้ ขอบริ ก ารท่ า น ณ ภั ต ตาคารอาหาร Sea Palace Chinese Restaurant บริ ก ารท่ า นด้ว ย
เมนู อาหารจี น
THE WESTIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
(7) เคป ทาวน์ – สนามบิน - สิงคโปร์
เช้า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าภายในโรงแรมที่พัก
อิสระให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเคปทาวน์
10.40 น. นาท่ านออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานสิงคโปร์ช างงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิ น สายการบิ น
สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ479
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
(8) สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
06.10 น.
นาท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องและเดินทาง
ต่อไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
09.30 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ SQ972
11.00 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ช่วงเวลาเดินทาง
อิลิท ฮอลิเดย์...ดูแล กันและกัน
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ
เดินทางชั้นธุรกิจ (ผูใ้ หญ่) ชาระเพิม่ ประมาณท่านละ

ลูกค้าทัวไป
่
159,900.157,900.155,900.153,900.18,000.45,000.124,900.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
157,900.158,900.155,900.156,900.153,900.154,900.151,900.152,900.18,000.18,000.45,000.45,000.124,900.124,900.-

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว ได้รบั คะแนนเพิ่มท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ได้รบั คะแนน

สมาชิกบัตรหลัก
1579
1559
1539
1519
180
1129

สมาชิกบัตรเสริม
1579
1559
1539
1519
180
1129

- โปรแกรมนี้ สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ เดี่ยว) ภาษีสนามบิน+ภาษีนา้ มันทุกแห่ง
2. ค่าตัว๋ เครื่องบินภายในชั้นทัศนาจร (โจฮันเนสเบิร์ก – เคป ทาวน์)
3. ค่าที่พัก 5 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน (โรงแรมในแอฟริกาใต้ จะไม่มีหอ้ งพัก สาหรับ 3 ท่าน หากมา 3 ท่าน
จาเป็ นต้องจ่ ายค่า พักเดีย่ วเพิม่ สาหรับท่านที่ 3)
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 2,000,000 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

เงือ่ นไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จากัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน
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หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ น
ที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ
พยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ ท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่ อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทาง
และทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อืน่ ใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน
จองทัวร์ เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริ ษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่ส ะดวกในการเดินทาง
สาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไป
ด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภั ยเพราะเด็ก
เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการ
ทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ม
ี ีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนื่ 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. ในกรณีท่ท
ี ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไม่ รั บ ผิด ชอบต่ อ การที่ท่า นถูก ปฏิเสธไม่ ให้ เดิ น ทางเข้ าหรื อ ออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือ
มีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับ ท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษั ทฯ ทราบก่อน เพื่ อขอคายืนยันส าหรับ การออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่ าว แล้ ว
ต่อมาทัวร์น้นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
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14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่าน

เห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรม
ที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็ นยุ ติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน
, การประท้ วง, การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , อุบั ติ เหตุ, ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่ อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่ อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ ในกรณีท่ีมีเหตุล่ าช้ าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ างการเดินทางทาให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ า
ชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่อการสูญ หายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้
โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่น่ั งบนเครื่ องบิน เป็ นไปตามเงื่อ นไขตั๋วเครื่ องบิ นแบบหมู่คณะของสายการบิน ต่ า ง ๆ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถเลือกตาแหน่งที่น่งั ได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่งั ให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์
จะเดิ น ทางไปท่ องเที่ย วพั กผ่ อ นแบบหมู่ ค ณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิต ตลอดจนวัฒ นธรรมของประเทศที่ท่ านได้
เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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