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สอ่งสตัวซ์าฟารี| โจฮนัเนสเบริก์ | หมูบ่า้นเลเซดี | เมืองซนัซิตี|้ เมืองพรทิอเรีย| ลิม้รสบารบี์ควิเนือ้สตัว ์| 
  

ส าหรบัผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 
ตอ้งมีส  าเนาสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน้ 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA  

แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS 

เดนิทาง กนัยายน – ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพยีง  39,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์- โจฮนัเนสเบริก์   

วนัท่ี 2. หมูบ่า้นเลเซดี – เมืองซนัซิตี ้– วนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพีลนัเนสเบริก์ -GAME DRIVE 
วนัท่ี 3. เมืองซนัซิตี ้- สวนเสือ – โจฮนัเนสเบริก์ – ลิม้รสบารบี์ควิเนือ้สตัว ์

วนัท่ี 4. เมืองพรทิอเรีย– Union Building – โจฮนัเนสเบิรก์- ชอ้ปปิง้ หา้ง Mall of Africa – สนามบนิ 

วนัท่ี 5. สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์- โจฮันเนสเบิรก์   
09.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ พบเจา้หนา้ท่ีคอย

อ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

12.15 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี SQ 975 

15.40 น. ถึงสนามบนิชางฮี ประเทศสงิคโปร ์ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

***กรุ๊ปออกเดนิทางวันที ่3 พ.ย. เป็นต้นไป เดนิทางถึงเวลา 15.45 น.*** 

16.35 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี SQ 482 

21.10 น. ถึงสนามบนิโจฮันเนสเบริก์ ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผา่นพธีิตรวจคน

เขา้เมือง จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 

***กรุ๊ปออกเดนิทางวันที ่3 พ.ย. เป็นต้นไป เดนิทางถึงเวลา 21.15 น.*** 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
หมู่บ้านเลเซด ี– เมืองซันซิตี ้– วนอุทยานสัตวป่์าขุนเขาพลัีนเนสเบิรก์ -
GAME DRIVE  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัหมู่บ้านเลเซด ี(Lesedi Village) หมูบ่า้นวฒันธรรมแห่งนีน้  าเสนอวถีิชีวติหลากหลายรูปแบบและประวตัิความ

เป็นมาของชนเผ่าพืน้เมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใตไ้ดอ้ย่างละเอียดและน่าสนใจ ทัง้รูปแบบบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั  ศิลปะการแสดง

ตา่งๆ รอใหท้่านไดศ้กึษาและเรียนรูอ้ย่างน่าสนใจ หลงัการช่ืนชมวฒันธรรมทอ้งถิ่นท่ีท าใหเ้ราเขา้ถึงชนพืน้เมืองในเวลาอันรวดเร็วนีแ้ลว้ 

และใหท้่านไดช้มโชวพื์น้เมือง ของชาวเลเซ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตวป่์าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) เพ่ือน าท่านสู่ท่ีพักพรอ้มดว้ยกิจกรรม

หลากหลายท่ี เมืองซันซิตี้ (Sun City)  น าท่านเขา้สู่ท่ีพักท่ีเพียบพรอ้มไปดว้ยสิ่งอ  านวยความสะดวกครบครนั ดว้ยบริการระดับ

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติท่ีท่านไม่สามารถสัมผัสไดจ้ากท่ีใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นท่ีสุดของกา ร

ท่องเท่ียวมายงัแอฟรกิาใต ้คือ ซาฟารีลอดจ ์บนผืนป่าอนัอดุมสมบรูณนี์ ้ท่านจะมีโอกาสไดถ้่ายรูปและสมัผสัสตัวป่์าแบบใกลช้ิด กับ 

กิจกรรมส่องสัตวซ์าฟารียามพลบค ่า (GAME DRIVE) ท่ีพากนัออกหากินในยามค ่า อนัเป็นวฏัจกัรชีวติอนัน่าพศิวง ทัง้สตัวป่์านอ้ย

ใหญ่นานาชนิดจะพากนัออกหากินในช่วงเวลานัน้ ***เพ่ือความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธ์ิการเข้า

ร่วมกิจกรรมส่องสัตว ์ส  าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีมีอายุต า่กว่า 12 ปี และสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ใชจ้่ายในทกุกรณี*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BUSH BUNGALOW หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 เมืองซันซิตี ้- สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก์ – ลิม้รสบารบ์คีิวเนือ้สัตว ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านไดอ้ิสระใชส้ิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆมากมายภายในอาณาจักรเมืองซันซิตี ้(Sun City)   เมืองท่ีถูกสรา้งตามจินตนาการ

ของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผูม้ั่งคั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและ

สรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จากดินแดนอันไรค้่าในอดีตแห่งแควน้ Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต ้เป็นอาณาจักรอัน
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กวา้งใหญ่และพรอ้มสรรพไปดว้ยสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลงัการรวมตวักัน ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกินั 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูส่วนเสือ (The Lion Park)  เปล่ียนเป็นบรรยากาศการท่องเท่ียวเป็นแบบซาฟารี อนัโดดเดน่ของแอฟริกา ชมสตัวป่์า 

เช่น เสือขาว มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอ่ืนอีกมากมายรอใหท้่านไดไ้ปสมัผสักันอย่างใกลช้ิดและเก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มท่ี  ซึ่งสตัว์

เหลา่นัน้อยู่อาศยักนัในป่าตามแบบระบบนิเวศนอ์นัแตกตา่งกนั ของแตล่ะชนิดสตัวน์ัน้ๆ ในแตล่ะโซนพืน้ท่ีอนัตา่งกนัออกไปเป็นการชม

สตัวต์ามสภาพวถีิชีวติจรงิอนัน่ามหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตลิว้นๆ อนัหาชมไดย้ากยิ่งทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

พเิศษ บริการท่านด้วยบารบ์คีิวเนื้อสัตวห์ลากชนิดแบบแอฟริกัน อาท ิเช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้ ควายป่า ฯลฯ 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
เมืองพริทอเรีย– Union Building – โจฮันเนสเบิรก์- ช้อปป้ิง ห้าง Mall of Africa 
– สนามบิน  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “City of Jacaranda”   อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปีในช่วงเดือนตลุาคม เป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองอันโดดเด่น คือ

ดอกไมสี้มว่งสด คือดอกแจ๊กการันดา  ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุกปลายเดอืนกันยายนจนถึงกลางเดอืนพฤศจกิายนของ

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

(Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความส าคัญเมืองหลวงดา้นการบริหารของแอฟริกาใต ้จึงมีสถานท่ีส  าคัญมากมาย ชมภายนอก

พพิธิภัณฑวู์รเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) อนสุรณส์ถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพืน้เมือง อีกทัง้วิถี

แห่งชาวบวัรช์นพืน้เมืองผวิขาวกบัการอพยพ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบับรเิวณ Union Building ซึ่งบรเิวณนีเ้ป็นสถานท่ีตัง้ของ
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ท าเนียบประธานาธิปดีของแอฟรกิาใต ้ซึ่งมีเหตกุารณส์  าคญัตา่งๆของประวตัศิาสตรเ์กิดขึน้ท่ีน่ี ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปคู่กับรูปป้ันอดีต

ประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ท่ียืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเขา้รบัต  าแหน่งท่ีน่ีเม่ือปี 1994 เป็น

ประธานาธิบดีท่ีไดร้บัเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟรกิาใต ้

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย 
 

น าท่านชมเมืองโจฮันเนสเบริก์(Johannesburg) ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการบนิของประเทศแอฟรกิาใตเ้ดินทางสู่ย่านคารล์ตัน เซ็นเตอร ์

(Carlton Centre) ซึ่งเป็นย่านธรุกิจของเมืองโจฮันเนสเบิรก์ มีตึกระฟ้าและหา้งสรรพสินคา้มากมาย  จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยัง

ห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ตดิอนัดบัของประเทศแอฟริกา มีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซือ้ ทัง้สินคา้แบรด์เนม สินคา้

พืน้เมืองและรา้นอาหารมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิเพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

22.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี SQ 481 

วันที ่5 สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
14.55 น. เดนิทางถึงประเทศ สงิคโปร ์รอเปล่ียนเครื่อง 
16.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี SQ 976 
17.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
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THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA  

แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินสงิคโปรแ์อร ์(SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ทา่น 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว Inter 
และตั๋ว

ภายในประเทศ 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่
ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (15 USD) 
7. คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (20 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดนิทาง ส าหรับผู้ทีม่ีอายุต ่ากว่า 18 ปี 

ต้ังแต่วันที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เด็กที่

มอีายุต ่ากว่า 18 ปี ทีเ่ดนิทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร

ดังต่อไปนี ้

A. หากเดนิทางพร้อมกับบดิาและมารดา จะต้องมี 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้ 

B. หากเดนิทางกับบดิา หรือ มารดา ทา่นใดทา่นหน่ึง จะต้องม ี

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้  

 หนงัสือยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิา หรือ มารดาท่ีไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ย และ
หนงัสือยินยอมตอ้งมีอายไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
     ในกรณีทีผู้่ทีม่ีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ทา่นเดยีว จะต้องม ี

 ค าสั่งศาลท่ีใหส้ิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณแ์ก่บิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพรอ้มกับ
เด็ก 
 ในกรณีท่ีบดิา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวติแลว้ ใหน้  าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกับผู้ใหญ่ทีไ่ม่ใช่ บดิามารดา 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้  

 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดามารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
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 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย 
และ 
 ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องบดิามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเดก็เดนิทางคนเดยีว 

 ส าเนาสตูิบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุ
เท่านัน้ และ 

 จดหมายรบัรองของผูท่ี้มารบัเด็กท่ีประเทศแอฟริกาใต ้ตอ้งมี ท่ีอยู่ และรายละเอียด
ขอ้มลูเพ่ือการติดต่อ และ 
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชนของผูท่ี้มารบัเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาต
อยู่อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อไดข้องบิดา
มารดา  ห รื อผู้ปกค รองตามกฏหมาย  และบุคคล ท่ี เด็ กจะ ไปอยู่ อาศัยด้วยใน
แอฟรกิา เอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง 
 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดาและมารดา หรือผูป้กครอง
ตามกฎหมาย หรือ 
 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพรอ้มกบั ค าสั่งศาลท่ี
ใหส้ทิธิในการดแูลเด็กโดยสมบรูณ ์

โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบบันัน้เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งไดร้บัการรบัรองจาก

ประเทศท่ีออกเอกสารฉบบันั้น หากผูโ้ดยสารเดินทางโดยท่ีไม่มีเอกสารเหล่านี ้อาจถูก

ปฏิเสธในการเดินทางเขา้ หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ข้อก าหนดท่ีระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผูโ้ดยสารท่ีอยู่ในระหว่างการเปล่ียน

เครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านน้ันจ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรย่ืนหนังสือ

รบัรองฉบบัสมบรูณร์ะหวา่งกระบวนการขอวีซา่ในการเดินทางผา่น และผูเ้ดินทางควรพกทัง้

หนงัสือรบัรองและวีซา่ติดตวัไวข้ณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 
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 หากผูโ้ดยสารท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใตก้่อนวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโ้ดยท่ียังไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี ้โดยสามารถเดินทางกลบัหลงัวนัท่ี 1 
มิถนุายน พ.ศ.2558 ได ้
 ผูโ้ดยสารท่ีอายุต  ่ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพ่ือ
เปล่ียนเครื่องท่ีสนามบนินานาชาติ 
 ผูโ้ดยสารท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18ปี และถือวีซา่แอฟรกิาใต ้ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี ้
 ในกรณีท่ีบางประเทศไดมี้การรบัรองช่ือผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนงัสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหลา่นีส้ามารถใชยื้นแสดงหลกัฐานแทนได ้(ตวัอย่างเช่น: หนงัสือเดินทาง
ของอนิเดียท่ีมีระบช่ืุอผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีย่ื้นแทนเอกสารใบแจง้เกิดได  ้

 

 

 

 

 


