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สอ่งสตัวซ์าฟาร|ี โจฮนัเนสเบิรก์ | หมูบ่า้นเลเซดี | เมืองซนัซติี|้ เมืองพรทิอเรยี| ลิม้รสบารบ์ีควิเนือ้สตัว ์| 
  

ส าหรบัผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 
ตอ้งมีส  าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเทา่นัน้ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพยีง  39,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์- โจฮนัเนสเบิรก์   

วนัท่ี 2. หมูบ่า้นเลเซดี – เมืองซนัซิตี ้– วนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพลีนัเนสเบิรก์ -GAME DRIVE 
วนัท่ี 3. เมืองซนัซติี ้- สวนเสอื – โจฮนัเนสเบิรก์ – ลิม้รสบารบ์ีคิวเนือ้สตัว ์

วนัท่ี 4. เมืองพรทิอเรยี– Union Building – โจฮนัเนสเบิรก์- ชอ้ปป้ิง หา้ง Mall of Africa – สนามบิน 

วนัท่ี 5. สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์- โจฮันเนสเบริก์   
09.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ พบเจา้หนา้ที่คอย

อ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

12.15 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 975 

15.40 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

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

16.35 น. ออกเดินทางตอ่ โดยสายการบินสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 482 

21.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าทา่นผา่นพิธีตรวจ
คนเขา้เมือง จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั 

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

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่2 
หมู่บ้านเลเซด ี– เมอืงซันซติี ้– วนอุทยานสัตวป่์าขุนเขาพลัีนเนสเบริก์ -
GAME DRIVE  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อไปยงัหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Village) หมู่บา้นวฒันธรรมแห่งนีน้  าเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวตัิ

ความเป็นมาของชนเผ่าพืน้เมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ได้อย่างละเอียดและน่าสนใจ ทั้งรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  

ศิลปะการแสดงต่างๆ รอใหท้่านไดศ้ึกษาและเรียนรูอ้ย่างน่าสนใจ หลงัการช่ืนชมวฒันธรรมทอ้ง ถ่ินที่ท  าใหเ้ราเขา้ถึงชนพืน้เมืองใน

เวลาอนัรวดเรว็นีแ้ลว้ และใหท้า่นไดช้มโชวพ์ืน้เมือง ของชาวเลเซ 

 

 

 

 



 

  4  THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้  5 DAYS 3 NIGHTS BY SQ                                                                                [GQ3JNB-SQ002] 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตวป่์าขุนเขาพีลันเนสเบิรก์ (Pilanesburg) เพื่อน าท่านสู่ที่พกัพรอ้มดว้ยกิจกรรม

หลากหลายที่ เมืองซันซิตี้ (Sun City)  น าท่านเขา้สู่ที่พกัที่เพียบพรอ้มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั ดว้ยบริการระดบั

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสมัผสัไดจ้ากที่ใดในโลก อนัเป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่นที่สดุของกา ร

ท่องเที่ยวมายงัแอฟริกาใต ้คือ ซาฟารีลอดจ ์บนผืนป่าอนัอดุมสมบรูณน์ี ้ท่านจะมีโอกาสไดถ้่ายรูปและสมัผสัสตัวป่์าแบบใกลชิ้ด 

กบั กิจกรรมส่องสัตวซ์าฟารียามพลบค ่า (GAME DRIVE) ที่พากนัออกหากินในยามค ่า อนัเป็นวฏัจกัรชีวิตอนัน่าพิศวง ทัง้สตัว์

ป่านอ้ยใหญ่นานาชนิดจะพากนัออกหากินในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั ทางซาฟาร ีขอสงวนสิทธ์ิ

การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว ์ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่มีอายุต ่ากว่า 12 ปี และสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ใชจ้่ายในทกุกรณี*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BUSH BUNGALOW หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 เมอืงซันซติี ้- สวนเสือ – โจฮันเนสเบริก์ – ลิม้รสบารบ์คีิวเนือ้สัตว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านไดอ้ิสระใชส้ิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆมากมายภายในอาณาจกัรเมืองซันซิตี ้(Sun City)   เมืองที่ถกูสรา้งตามจินตนาการ

ของ ชอล เคิรช์เนอร ์มหาเศรษฐีนกัลงทุนผูม้ั่งคั่ง ใชง้บประมาณมหาศาล ทัง้ระยะเวลายาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและ

สรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จากดินแดนอนัไรค้่าในอดีตแห่งแควน้ Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต ้เป็นอาณาจกัรอนั
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กวา้งใหญ่และพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศอนัสวยหรูและยิ่งใหญ่อลงัการรวมตวักนั ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกินั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการทอ่งเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อนัโดดเดน่ของแอฟริกา ชมสตัว์

ป่า เช่น เสอืขาว มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอื่นอีกมากมายรอใหท้า่นไดไ้ปสมัผสักนัอยา่งใกลชิ้ดและเก็บภาพประทบัใจกนัไดเ้ต็มที่  ซึง่

สตัวเ์หลา่นัน้อยูอ่าศยักนัในป่าตามแบบระบบนิเวศนอ์นัแตกตา่งกนั ของแตล่ะชนิดสตัวน์ัน้ๆ ในแตล่ะโซนพืน้ท่ีอนัตา่งกนัออกไปเป็น

การชมสตัวต์ามสภาพวิถีชีวิตจรงิอนันา่มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาติลว้นๆ อนัหาชมไดย้ากยิ่งทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

พิเศษ บริการท่านด้วยบารบ์ีคิวเนื้อสัตวห์ลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้ ควายป่า ฯลฯ 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
เมอืงพริทอเรีย– Union Building – โจฮันเนสเบริก์- ช้อปป้ิง หา้ง Mall of Africa 
– สนามบนิ  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “City of Jacaranda”   อนัสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม เป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองอนัโดดเด่น คือ

ดอกไมส้ีม่วงสด คือดอกแจ๊กการันดา  ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

ของทุกปี***  โดยช่ือของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนีค้ือวีรบรุุษผูก้ลา้เมื่อครัง้อดีตกาลนามวา่ แอนดีส ์พรีทอรีอัส 

(Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความส าคญัเมืองหลวงดา้นการบริหารของแอฟริกาใต ้จึงมีสถานที่ส  าคญัมากมาย ชมภายนอก

พิพิธภณัฑวู์รเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) อนสุรณส์ถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกบัพืน้เมือง อีกทัง้วิถี
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แห่งชาวบวัรช์นพืน้เมืองผิวขาวกบัการอพยพ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนีเ้ป็นสถานที่ตัง้

ของท าเนียบประธานาธิปดีของแอฟรกิาใต ้ซึง่มีเหตกุารณส์ าคญัตา่งๆของประวตัิศาสตรเ์กิดขึน้ท่ีนี่ ใหท้า่นไดอ้ิสระถ่ายรูปคูก่บัรูปป้ัน

อดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเขา้รบัต าแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 

เป็นประธานาธิบดีที่ไดร้บัเลอืกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟรกิาใต ้

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย 
 

น าท่านชมเมืองโจฮันเนสเบิรก์(Johannesburg) ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการบินของประเทศแอฟริกาใต้เดินทางสู่ย่านคารล์ตัน เซ็น

เตอร ์(Carlton Centre) ซึ่งเป็นย่านธุรกิจของเมืองโจฮนัเนสเบิรก์ มีตึกระฟ้าและหา้งสรรพสินคา้มากมาย  จากนัน้น าท่านเดินทาง

ต่อไปยงัห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ติดอนัดบัของประเทศแอฟริกา มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซือ้ ทัง้สินคา้แบร์

ดเนม สนิคา้พืน้เมืองและรา้นอาหารมากมาย ใหท้า่นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

22.30 น. ออกเดินทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 481 

วันที ่5 สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
14.55 น. เดินทางถึงประเทศ สงิคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่ง 
16.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 976 
17.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
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THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA  

แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปรแ์อร ์(SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว Inter 
และตั๋ว

ภายในประเทศ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
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 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (15 USD) 
7. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (20 USD) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง ส าหรับผู้ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี 

ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เดก็ที่

มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ทีเ่ดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร

ดังต่อไปนี ้

A. หากเดนิทางพร้อมกับบดิาและมารดา จะต้องมี 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้ 

B. หากเดนิทางกับบดิา หรือ มารดา ทา่นใดทา่นหน่ึง จะต้องมี 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้  

 หนงัสือยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบิดา หรอื มารดาท่ีไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ย และ
หนงัสือยินยอมตอ้งมีอายไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
     ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ทา่นเดยีว จะต้องมี 

 ค าสั่งศาลท่ีใหส้ิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณแ์ก่บิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพรอ้มกับ
เด็ก 
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 ในกรณีท่ีบิดา หรอื มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแลว้ ใหน้  าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกับผู้ใหญ่ทีไ่ม่ใช่ บดิามารดา 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้  

 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบิดามารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชน ของบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย 
และ 
 ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องบิดามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเดก็เดนิทางคนเดยีว 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้ และ 

 จดหมายรบัรองของผูท่ี้มารบัเด็กท่ีประเทศแอฟริกาใต ้ตอ้งมี ท่ีอยู่ และรายละเอียด
ขอ้มลูเพ่ือการติดต่อ และ 
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชนของผูท่ี้มารบัเด็ก รวมถึง วีซา่ หรอื ใบอนญุาตอยู่
อาศยั (หากมีการขอตรวจสอบ) และท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องบิดามารดา 
หรือผูป้กครองตามกฏหมาย และบคุคลท่ีเด็กจะไปอยู่อาศยัดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอย่าง
ใดอย่างหน่ึง 
 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบิดาและมารดา หรือผูป้กครอง
ตามกฎหมาย หรอื 
 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพรอ้มกับ ค าสั่งศาลท่ี
ใหส้ิทธิในการดแูลเด็กโดยสมบรูณ ์

โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบบันัน้เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งไดร้บัการรบัรองจาก
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ประเทศท่ีออกเอกสารฉบับนั้น หากผูโ้ดยสารเดินทางโดยท่ีไม่มีเอกสารเหล่านี ้อาจถูก

ปฏิเสธในการเดินทางเขา้ หรอืเดินทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ข้อก าหนดท่ีระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารท่ีอยู่ในระหว่างการเปล่ียน

เครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านน้ันจ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรย่ืนหนังสือ

รบัรองฉบบัสมบรูณร์ะหว่างกระบวนการขอวีซา่ในการเดินทางผ่าน และผูเ้ดินทางควรพกทัง้

หนงัสือรบัรองและวีซา่ติดตวัไวข้ณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 

 หากผูโ้ดยสารท่ีอายตุ  ่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟรกิาใตก่้อนวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโ้ดยท่ียังไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี ้โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันท่ี 1 
มิถนุายน พ.ศ.2558 ได ้
 ผู้โดยสารท่ีอายุต  ่ากว่า 18ปี ไม่จ  าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพ่ือ
เปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินนานาชาติ 
 ผูโ้ดยสารท่ีอายตุ  ่ากว่า 18ปี และถือวีซา่แอฟรกิาใต ้ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหล่านี ้
 ในกรณีท่ีบางประเทศไดมี้การรบัรองช่ือผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนงัสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านีส้ามารถใชยื้นแสดงหลกัฐานแทนได ้(ตวัอย่างเช่น: หนงัสือเดินทาง
ของอินเดียท่ีมีระบช่ืุอผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีย่ื้นแทนเอกสารใบแจง้เกิดได ้

 

 

 

 

 


