THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS
เดินทาง ธันวาคม 2562
ส่องสัตว์ซาฟารี| โจฮันเนสเบิรก์ | หมู่บา้ นเลเซดี | เมืองซันซิตี|้ เมืองพริทอเรีย| ลิม้ รสบาร์บีคิวเนือ้ สัตว์ |

สาหรับผูท้ ่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี (ดูขอ้ มูลท้ายโปรแกรม)
ต้องมีสาเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น

ราคาแนะนาเพียง

39,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบิรก์
วันที่ 2. หมู่บา้ นเลเซดี – เมืองซันซิตี ้ – วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลนั เนสเบิรก์ -GAME DRIVE
วันที่ 3. เมืองซันซิตี ้ - สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก์ – ลิม้ รสบาร์บีคิวเนือ้ สัตว์
วันที่ 4. เมืองพริทอเรีย– Union Building – โจฮันเนสเบิรก์ - ช้อปปิ ้ง ห้าง Mall of Africa – สนามบิน
วันที่ 5. สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

1

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS BY SQ

[GQ3JNB-SQ002]

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบิรก์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ส ายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้า หน้า ที่คอย

09.00 น.

อานวยความสะดวกให้กับท่าน
12.15 น.

ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 975

15.45 น.

ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

16.35 น.

ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 482

21.15 น.

ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ที่พกั

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเท่า

หมู่บ้านเลเซดี – เมืองซันซิตี ้ – วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิรก์ GAME DRIVE

วันที่ 2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า

นาท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Village) หมู่บา้ นวัฒนธรรมแห่งนีน้ าเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวัติความ
เป็ นมาของชนเผ่าพืน้ เมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ได้อย่างละเอีย ดและน่า สนใจ ทั้งรู ปแบบบ้า นเรือนที่อยู่อาศัย ศิล ปะการแสดง
ต่างๆ รอให้ท่านได้ศึกษาและเรียนรูอ้ ย่างน่าสนใจ หลังการชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทาให้เราเข้าถึงชนพืน้ เมืองในเวลาอันรวดเร็วนีแ้ ล้ว
และให้ท่านได้ชมโชว์พนื ้ เมือง ของชาวเลเซ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) เพื่อน าท่า นสู่ที่พัก พร้อมด้ว ยกิ จกรรม

บ่าย

หลากหลายที่ เมืองซันซิตี้ (Sun City) นาท่านเข้า สู่ที่พัก ที่เพีย บพร้อมไปด้ว ยสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ด้ว ยบริก ารระดับ
มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่า นไม่ส ามารถสัมผัส ได้จากที่ใดในโลก อัน เป็ น เอกลัก ษณ์โดดเด่น ที่ส ุดของการ
ท่องเที่ยวมายังแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์นี ้ ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรู ปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ
กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค่า (GAME DRIVE) ที่พากันออกหากินในยามค่า อันเป็ นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทัง้ สัตว์ป่าน้อย
ใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้า
ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ สาหรับผูเ้ ดินทางที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี***

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พกั BUSH BUNGALOW หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองซันซิตี ้ - สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก์ – ลิม้ รสบาร์บีคิวเนือ้ สัตว์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า

ให้ท่านได้อิสระใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆมากมายภายในอาณาจักรเมืองซันซิตี้ (Sun City) เมืองที่ถ ูก สร้า งตามจิน ตนาการ
ของ ชอล เคิรช์ เนอร์ มหาเศรษฐี นกั ลงทุน ผู้ม่ งั คั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้า งอย่า งปราณี ตและ
สร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีตแห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริก าใต้ เป็ น อาณาจัก รอัน
กว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน ที่สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1992 ด้ว ย
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สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park) เปลี่ยนเป็ นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็ นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า

บ่าย

เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ท่านได้ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่ ซึ่งสัตว์
เหล่านัน้ อยู่อาศัยกันในป่ าตามแบบระบบนิเวศน์อนั แตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นนั้ ๆ ในแต่ละโซนพืน้ ที่อนั ต่างกันออกไปเป็ นการชม
สัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติลว้ นๆ อันหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว

ค่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
พิเศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้ ควายป่ า ฯลฯ
เดินทางเข้าสู่ที่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเท่า

ที่พัก

เมืองพริทอเรีย– Union Building – โจฮันเนสเบิรก์ - ช้อปปิ ้ ง ห้าง Mall of Africa
– สนามบิน

วันที่ 4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “City of Jacaranda” อันสะพรั่งไปทั่ว เมืองทุก ปี ในช่ว งเดือนตุล าคม เป็ น สัญ ลัก ษณ์ประจาเมืองอัน โดดเด่น คือ

เช้า

ดอกไม้สีม่วงสด คือดอกแจ๊กการันดา ***ดอก แจ๊กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี *** โดยชื่อของเมืองคือ เมือ งพริทอเรีย (Pretoria) นามนีค้ ือวีร บุรุ ษ ผู้ก ล้า เมื่อครั้งอดีตกาลนามว่า แอนดีส์ พรีทอรีอัส
(Andries Pretorius) ปั จจุบัน มีความส าคัญ เมืองหลวงด้า นการบริห ารของแอฟริก าใต้ จึงมีส ถานที่ส าคัญ มากมาย ชมภายนอก
พิพิธภัณฑ์วูรเ์ ทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปี สงครามกับพืน้ เมือง อีก ทั้งวิถี
แห่งชาวบัวร์ชนพืน้ เมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนีเ้ ป็ นสถานที่ตงั้ ของ
ทาเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์สาคัญต่างๆของประวัติศาสตร์เ กิดขึน้ ที่นี่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้ นอดีต
ประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่า นอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้า รับตาแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็ น
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ประธานาธิบดีที่ได้รบั เลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมเมืองโจฮันเนสเบิรก์ (Johannesburg) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการบินของประเทศแอฟริกาใต้เดินทางสู่ย่านคาร์ลตัน เซ็นเตอร์

บ่าย

(Carlton Centre) ซึ่งเป็ นย่านธุรกิจของเมืองโจฮันเนสเบิรก์ มีตึกระฟ้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย จากนั้น น าท่า นเดิน ทางต่อไปยัง
ห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็ นห้างสรรพสินค้าติดอันดับของประเทศแอฟริกา มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซือ้ ทัง้ สินค้าแบร์ดเนม สิน ค้า
พืน้ เมืองและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย
ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 481

22.30 น.

วันที่ 5 สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงประเทศ สิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 976
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

14.55 น.
16.00 น.
17.25 น.
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THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ (SQ)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตัว๋ Inter
และตัว๋
ภายในประเทศ
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 01-05 ธ.ค. 62

39,900.-

-

-

20,900.-

5,900.-

วันที่ 08-12 ธ.ค. 62

39,900.-

-

-

20,900.-

5,900.-

โปรแกรมอาจจะมี การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่า นติดต่อเจ้า หน้า ที่ ก่ อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่า ใช้จ่า ยที่
เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่ว โมงติดต่อกัน ท่า นและครอบครัว ต้องให้ก ารดูแ ลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดิน ทางเป็ น หมู่คณะ หัว หน้า ทัว ร์มีความจาเป็ น ต้องดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้า ที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS BY SQ

[GQ3JNB-SQ002]

8.
9.

ลูกค้า ท่า นใดสนใจ ซื้อ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่อ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่า ซัก รีด, ค่า ธรรมเนีย มหนังสือเดิน ทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่า รัก ษาพยาบาล กรณี เกิ ดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ (20 USD)

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่า นยกเลิก ทัว ร์ ไม่ว่า จะด้ว ยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็ บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่ส ารถออกเดิน ทางได้ ทางบริษั ท ขอสงวนสิท ธิ์เรีย กเก็ บค่า ใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่า งรวดเร็ว ในกรณี ที่เครื่องบิน มีปัญ หา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิ ดความเสีย หายต่อทางบริษั ท และผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิ ดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษั ท ฯจะท าการ
เลื่อนการเดิ น ทางของท่า น ไปยังคณะต่อไปแต่ท ั้งนีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่า ยที่ ไม่ส ามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋ว เครื่องบิน หรื อ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้า มของเจ้า หน้า ที่ ไม่ว่า เหตุผ ลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตีย ง (Triple Room) ห้องพัก ต่า งประเภทอาจจะไม่ติดกัน และบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ น ห้องที่มีข นาดกะทัดรัตและไม่มีอ่ า ง
อาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สาหรับผู้ทมี่ ีอายุต่ ากว่า 18 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กาหนดให้เด็กที่
มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทีเ่ ดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร
ดังต่อไปนี้
A. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี
สาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้


B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมี
สาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้

หนังสือยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และ
หนังสือยินยอมต้องมีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง
ในกรณีทผี่ ู้ทมี่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี และอยู่ ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ท่านเดียว จะต้องมี




คาสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาที่เดินทางพร้อมกับ

เด็ก


ในกรณีที่บดิ า หรือ มารดาท่านใดท่านหนึง่ เสียชีวติ แล้ว ให้นาใบมรณะบัตรมาแสดง

C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ทไี่ ม่ใช่ บิดามารดา
สาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้

หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผูป้ กครองตาม
กฎหมาย และ

สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผูป้ กครองตามกฏหมาย
และ

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผูป้ กครองตามกฏหมาย
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D. หากเด็กเดินทางคนเดียว
สาเนาสูติบตั ร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้ และ

จดหมายรับรองของผูท้ ี่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ที่อยู่ และรายละเอี ย ด
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ และ

สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผูท้ ี่มารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาต
อยู่อ าศัย (หากมี การขอตรวจสอบ) และที่ อยู่แ ละหมายเลขโทรศัพ ท์ที่ติ ดต่ อได้ของบิด า
มารด า หรื อ ผู้ ป กค รอง ต าม กฏหมาย แ ละบุ ค คลที่ เ ด็ กจะไปอ ยู่ อ าศั ย ด้ ว ยใ น
แอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์อักษรจากบิดาและมารดา หรือผูป้ กครอง
ตามกฎหมาย หรือ

เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ คาสั่งศาลที่
ให้สทิ ธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์


โปรดทราบในใบแจ้ง เกิ ดจะต้อ งมี ข้อ มูล ของบิดาและมารดาของเด็ ก หากเอกสารไม่ใ ช่
ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบับนัน้ เป็ นภาษาอังกฤษ และต้องได้รบั การรับรองจาก
ประเทศที่อ อกเอกสารฉบับ นัน้ หากผู้โดยสารเดิ นทางโดยที่ไ ม่มี เอกสารเหล่านี ้ อาจถู ก
ปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้
ข้อ ก าหนดที่ ร ะบุข้า งต้น อาจไม่ มี ผ ลบัง คั บ ใช้กั บ ผู้โ ดยสารที่ อ ยู่ ใ นระหว่า งการเปลี่ ย น
เครื่อง เว้ นแต่ผู้โดยสารท่านนั้ นจาเป็ นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่ านควรยื่ นหนังสือ
รับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซา่ ในการเดินทางผ่าน และผูเ้ ดินทางควรพกทัง้
หนังสือรับรองและวีซา่ ติดตัวไว้ขณะเดินทาง
ข้อยกเว้น :
หากผูโ้ ดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558
สามารถเดินทางได้โดยที่ยังไม่ต้องมี เอกสารเหล่านี ้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ.2558 ได้
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ผูโ้ ดยสารที่ อายุ ต่ ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็ นต้อ งมี เ อกสารหากเป็ นการเดิ นทางผ่านเพื่ อ
เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติ

ผูโ้ ดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี และถือวีซา่ แอฟริกาใต้ ไม่จาเป็ นต้องแสดงเอกสารเหล่านี ้

ในกรณีที่บางประเทศได้มีการรับรองชื่อผูป้ กครองอย่างเป็ นทางการในหนังสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านีส้ ามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทาง
ของอินเดียที่มีระบุชื่อผูป้ กครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนีย้ ื่นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้
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