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สอ่งสตัว์ซาฟารี| โจฮนัเนสเบิร์ก | หมูบ้่านเลเซดี | เมืองซนัซติี|้ เมืองพริทอเรีย| ลิม้รสบาร์บีควิเนือ้สตัว์ | 
  

ส าหรับผู้ ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี (ดขู้อมลูท้ายโปรแกรม) 
ต้องมีส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุเทา่นัน้ 

 
 

 

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA  

แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง  39,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบร์ิก   
09.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  พบเจ้าหน้าที่คอย

อ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 

12.15 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 975 

15.40 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร์  เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 

***กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นไป เดินทางถงึเวลา 15.45 น.*** 

16.35 น. ออกเดินทางตอ่ โดยสายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 482 

21.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคน

เข้าเมือง จากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 

***กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นไป เดินทางถงึเวลา 21.15 น.*** 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 
หมู่บ้านเลเซดี – เมืองซันซติี ้– วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพลัีนเนสเบร์ิก -
GAME DRIVE  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัหมู่บ้านเลเซด ี(Lesedi Village) หมูบ้่านวฒันธรรมแหง่นีน้ าเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวตัิความ

เป็นมาของชนเผา่พืน้เมอืงตา่งๆ ของชาวแอฟริกาใต้ได้อยา่งละเอียดและนา่สนใจ ทัง้รูปแบบบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั  ศิลปะการแสดงตา่งๆ 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร์ - โจฮนัเนสเบิร์ก   

วนัท่ี 2. หมูบ้่านเลเซดี – เมืองซนัซิตี ้– วนอทุยานสตัว์ป่าขนุเขาพลีนัเนสเบิร์ก -GAME DRIVE 
วนัท่ี 3. เมืองซนัซติี ้- สวนเสอื – โจฮนัเนสเบิร์ก – ลิม้รสบาร์บีคิวเนือ้สตัว์ 

วนัท่ี 4. เมืองพริทอเรีย– Union Building – โจฮนัเนสเบิร์ก- ช้อปปิง้ ห้าง Mall of Africa – สนามบิน 

วนัท่ี 5. สงิคโปร์ – กรุงเทพฯ 
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รอให้ท่านได้ศกึษาและเรียนรู้อยา่งนา่สนใจ หลงัการช่ืนชมวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีท าให้เราเข้าถึงชนพืน้เมืองในเวลาอนัรวดเร็วนีแ้ล้ว และ

ให้ทา่นได้ชมโชว์พืน้เมือง ของชาวเลเซ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) เพื่อน าท่านสู่ที่พกัพร้อมด้วยกิจกรรม

หลากหลายที่ เมืองซันซิตี ้(Sun City)  น าท่านเข้าสู่ที่พกัที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดบั

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสมัผัสได้จากที่ใดในโลก อันเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นที่สุดของกา ร

ทอ่งเที่ยวมายงัแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอนัอดุมสมบรูณ์นี ้ทา่นจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสมัผสัสตัว์ป่าแบบใกล้ชิด กบั 

กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค ่า (GAME DRIVE) ที่พากนัออกหากินในยามค ่า อนัเป็นวฏัจกัรชีวิตอนันา่พิศวง ทัง้สตัว์ป่าน้อย

ใหญ่นานาชนิดจะพากนัออกหากินในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นส าคญั ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธ์ิการเข้า

ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ ส าหรับผู้ เดินทางที่มีอายุต ่ากว่า 12 ปี และสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ใช้จ่ายในทกุกรณี*** 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั BUSH BUNGALOW หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 เมืองซันซติี ้- สวนเสือ – โจฮันเนสเบร์ิก – ลิม้รสบาร์บีคิวเนือ้สัตว์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้อิสระใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆมากมายภายในอาณาจกัรเมืองซันซิตี ้(Sun City)   เมืองที่ถกูสร้างตามจินตนาการ

ของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนกัลงทุนผู้มัง่คั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทัง้ระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและ

สร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอนัไร้ค่าในอดีตแห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ เป็นอาณาจักรอนั

กว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พกัผ่อนตากอากาศอนัสวยหรูและยิ่งใหญ่อลงัการรวมตวักนั ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1992 ด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกนั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูส่วนเสือ (The Lion Park)  เปลีย่นเป็นบรรยากาศการทอ่งเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อนัโดดเดน่ของแอฟริกา ชมสตัว์ป่า 

เช่น เสือขาว ม้าลาย และสตัว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ทา่นได้ไปสมัผสักนัอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประทบัใจกนัได้เต็มที่  ซึ่งสตัว์

เหลา่นัน้อยูอ่าศยักนัในป่าตามแบบระบบนิเวศน์อนัแตกตา่งกนั ของแตล่ะชนิดสตัว์นัน้ๆ ในแตล่ะโซนพืน้ท่ีอนัตา่งกนัออกไปเป็นการชม 
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สตัว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริงอนันา่มหศัจรรย์แหง่ธรรมชาติล้วนๆ อนัหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

พิเศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนือ้สัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนือ้กวาง ม้าลาย จระเข้ ควายป่า ฯลฯ 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
เมืองพริทอเรีย– Union Building – โจฮันเนสเบิร์ก- ช้อปป้ิง ห้าง Mall of Africa 
– สนามบนิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “City of Jacaranda”   อนัสะพร่ังไปทัว่เมืองทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม เป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองอนัโดดเด่น คือ

ดอกไม้สมีว่งสด คือดอกแจ๊กการันดา  ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจิกายนของ

ทุกปี***  โดยช่ือของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนีค้ือวีรบุรุษผู้กล้าเมื่อครัง้อดีตกาลนามว่า แอนดีส์ พรีทอรีอัส 

(Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความส าคัญเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานที่ส าคัญมากมาย ชมภายนอก

พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนสุรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกบัพืน้เมือง อีกทัง้วิถี

แหง่ชาวบวัร์ชนพืน้เมืองผิวขาวกบัการอพยพ จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปด้านนอกกบับริเวณ Union Building ซึง่บริเวณนีเ้ป็นสถานท่ีตัง้ของ

ท าเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึง่มีเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆของประวตัิศาสตร์เกิดขึน้ท่ีนี่ ให้ทา่นได้อิสระถ่ายรูปคูก่บัรูปป้ันอดีต

ประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยูเ่หนือสวน แมนเดลาเข้ารับต าแหนง่ที่น่ีเมื่อปี 1994 เป็น 
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ประธานาธิบดีที่ได้รับเลอืกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย 
 

น าทา่นชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg) ซึง่เป็นศนูย์กลางการบินของประเทศแอฟริกาใต้เดินทางสูย่า่นคาร์ลตัน เซ็นเตอร์ 

(Carlton Centre) ซึ่งเป็นย่านธุรกิจของเมืองโจฮนัเนสเบิร์ก มีตึกระฟ้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย  จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงั

ห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าติดอนัดบัของประเทศแอฟริกา มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซือ้ ทัง้สินค้าแบร์ดเนม สินค้า

พืน้เมืองและร้านอาหารมากมาย ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

22.30 น. ออกเดินทางกลบัสูส่งิคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 481 

 

วันที่ 5 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
14.55 น. เดินทางถึงประเทศ สงิคโปร์ รอเปลีย่นเคร่ือง 
16.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 976 
17.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
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THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA  

แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ (SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว Inter 
และตั๋ว

ภายในประเทศ 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 08-12 ก.ย. 62 39,900.- - - 39,900.- 4,900.- 

วันที่ 20-24 ต.ค. 62 42,900.- - - 42,900.- 5,900.- 

วันที่ 03-07 พ.ย. 62 42,900.- - - 42,900.- 5,900.- 

วันที่ 10-14 พ.ย. 62 42,900.- - - 42,900.- 5,900.- 

วันที่ 24-28 พ.ย. 62 42,900.- - - 42,900.- 5,900.- 

วันที่ 01-05 ธ.ค. 62 44,900.- - - 44,900.- 5,900.- 

วันที่ 08-12 ธ.ค. 62 44,900.- - - 44,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (15 USD) 
7. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (20 USD) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง ส าหรับผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี 

ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เดก็ที่

มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร

ดังต่อไปนี ้

A. หากเดนิทางพร้อมกับบดิาและมารดา จะต้องมี 

 ส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุ
เท่านัน้ 

 

B. หากเดนิทางกับบดิา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องมี 

 ส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุ
เท่านัน้  

 หนงัสือยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดา หรือ มารดาท่ีไม่ได้เดินทางมาด้วย และ
หนงัสือยินยอมต้องมีอายไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
     ในกรณีที่ ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ท่านเดียว จะต้องมี 
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 ค าสัง่ศาลท่ีให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพร้อมกับ
เด็ก 
 ในกรณีท่ีบิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึง่เสียชีวิตแล้ว ให้น าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บดิามารดา 

 ส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุ
เท่านัน้  

 หนงัสือยินยอมให้เดินทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย และ 
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 
และ 
 ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 

D. หากเดก็เดนิทางคนเดียว 

 ส าเนาสตูิบตัร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ต้องมีการประทบัตรารับรองจากกงสลุ
เท่านัน้ และ 

 จดหมายรับรองของผู้ ท่ีมารับเด็กท่ีประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ท่ีอยู่ และรายละเอียด
ข้อมลูเพ่ือการติดต่อ และ 
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ท่ีมารับเด็ก รวมถึง วีซา่ หรือ ใบอนญุาต 
 
 อยู่อาศยั (หากมีการขอตรวจสอบ) และท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ของบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และบคุคลท่ีเด็กจะไปอยู่อาศยัด้วยในแอฟริกา เอกสาร
อย่างใดอย่างหน่ึง 
 หนงัสือยินยอมให้เดินทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย หรือ 
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 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ ค าสัง่ศาลท่ี
ให้สิทธิในการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาองักฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบบันัน้เป็นภาษาองักฤษ และต้องได้รับการรับรองจาก

ประเทศท่ีออกเอกสารฉบับนัน้ หากผู้ โดยสารเดินทางโดยท่ีไม่มีเอกสารเหล่านี ้อาจถูก

ปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้ 

ข้อก าหนดท่ีระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ โดยสารท่ีอยู่ในระหว่างการเปล่ียน

เคร่ือง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนัน้จ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรย่ืนหนังสือ

รับรองฉบบัสมบรูณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซา่ในการเดินทางผ่าน และผู้ เดินทางควรพกทัง้

หนงัสือรับรองและวีซา่ติดตวัไว้ขณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 

 หากผู้ โดยสารท่ีอายตุ ่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางได้โดยท่ียังไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี ้โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันท่ี 1 
มิถนุายน พ.ศ.2558 ได้ 
 ผู้ โดยสารท่ีอายุต ่ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพ่ือ
เปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินนานาชาติ 
 ผู้ โดยสารท่ีอายตุ ่ากว่า 18ปี และถือวีซา่แอฟริกาใต้ ไม่จ าเป็นต้องแสดงเอกสารเหล่านี ้
 ในกรณีท่ีบางประเทศได้มีการรับรองช่ือผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนงัสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านีส้ามารถใช้ยืนแสดงหลกัฐานแทนได้ (ตวัอย่างเช่น: หนงัสือเดินทาง
ของอินเดียท่ีมีระบช่ืุอผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนีย่ื้นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้ 

 

 

 

 


