THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS
เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562
ส่องสัตว์ซาฟารี | โจฮันเนสเบิร์ก | หมูบ่ ้ านเลเซดี | เมืองซันซิตี ้| เมืองพริ ทอเรี ย| ลิ ้มรสบาร์ บีควิ เนื ้อสัตว์ |

สาหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ ายโปรแกรม)
ต้ องมีสาเนาสูติบตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านัน้

เริ่มต้ นเพียง

39,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบิร์ก
วันที่ 2. หมูบ่ ้ านเลเซดี – เมืองซันซิตี ้ – วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลนั เนสเบิร์ก -GAME DRIVE
วันที่ 3. เมืองซันซิตี ้ - สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก – ลิ ้มรสบาร์ บีคิวเนื ้อสัตว์
วันที่ 4. เมืองพริ ทอเรี ย– Union Building – โจฮันเนสเบิร์ก- ช้ อปปิ ง้ ห้ าง Mall of Africa – สนามบิน
วันที่ 5. สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบิร์ก
09.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 975
ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
***กรุ๊ ปออกเดินทางวันที่ 3 พ.ย. เป็ นต้ นไป เดินทางถึงเวลา 15.45 น.***
ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 482
ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้ าเมือง จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
***กรุ๊ ปออกเดินทางวันที่ 3 พ.ย. เป็ นต้ นไป เดินทางถึงเวลา 21.15 น.***
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรื อเทียบเท่า

12.15 น.
15.40 น.
16.35 น.
21.10 น.

ที่พกั

หมู่บ้านเลเซดี – เมืองซันซิตี ้ – วนอุทยานสัตว์ ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก GAME DRIVE

วันที่ 2
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Village) หมูบ่ ้ านวัฒนธรรมแห่งนี ้นาเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวัติความ
เป็ นมาของชนเผ่าพื ้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริ กาใต้ ได้ อย่างละเอียดและน่าสนใจ ทังรู้ ปแบบบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ศิลปะการแสดงต่างๆ
รอให้ ท่านได้ ศกึ ษาและเรี ยนรู้ อย่างน่าสนใจ หลังการชื่นชมวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ทาให้ เราเข้ าถึงชนพื ้นเมืองในเวลาอันรวดเร็ วนี ้แล้ ว และ
ให้ ทา่ นได้ ชมโชว์พื ้นเมือง ของชาวเลเซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุ ทยานสัตว์ ป่าขุ นเขาพีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) เพื่อนาท่านสู่ที่พกั พร้ อมด้ วยกิ จกรรม
หลากหลายที่ เมืองซันซิตี ้ (Sun City) นาท่านเข้ าสู่ที่พกั ที่เพียบพร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกครบครั น ด้ วยบริ การระดับ
มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้ จากที่ใดในโลก อันเป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่นที่สุดของการ
ท่องเที่ยวมายังแอฟริ กาใต้ คือ ซาฟารี ลอดจ์ บนผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์นี ้ ท่านจะมีโอกาสได้ ถ่ายรู ปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ ชิด กับ
กิจกรรมส่ องสัตว์ ซาฟารียามพลบค่า (GAME DRIVE) ที่พากันออกหากินในยามค่า อันเป็ นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทังสั
้ ตว์ป่าน้ อย
ใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานัน้ ***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้ า
ร่ วมกิจกรรมส่ องสัตว์ สาหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ากว่ า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้ จ่ายในทุกกรณี***
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BUSH BUNGALOW หรื อเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3 เมืองซันซิตี ้ - สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก – ลิม้ รสบาร์ บีคิวเนือ้ สัตว์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ให้ ท่านได้ อิสระใช้ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆมากมายภายในอาณาจักรเมืองซันซิตี ้ (Sun City) เมืองที่ถกู สร้ างตามจินตนาการ
ของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐี นกั ลงทุนผู้มงั่ คั่ง ใช้ งบประมาณมหาศาล ทัง้ ระยะเวลายาวนานในการสร้ างอย่างปราณีตและ
สร้ างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ ค่าในอดีตแห่งแคว้ น Bophuthatswana บริ เวณตอนกลางของแอฟริ กาใต้ เป็ นอาณาจักรอัน
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กว้ างใหญ่และพร้ อมสรรพไปด้ วยสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศอันสวยหรู และยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1992 ด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริ กนั
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสูส่ วนเสือ (The Lion Park) เปลีย่ นเป็ นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็ นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริ กา ชมสัตว์ป่า
เช่น เสือขาว ม้ าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ ทา่ นได้ ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้ เต็มที่ ซึ่งสัตว์
เหล่านันอยู
้ อ่ าศัยกันในป่ าตามแบบระบบนิเวศน์อนั แตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นนๆ
ั ้ ในแต่ละโซนพื ้นที่อนั ต่างกันออกไปเป็ นการชม
สัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริ งอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติล้วนๆ อันหาชมได้ ยากยิ่งทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
พิเศษ บริการท่ านด้ วยบาร์ บีคิวเนือ้ สัตว์ หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่ น เนือ้ กวาง ม้ าลาย จระเข้ ควายป่ า ฯลฯ
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PEERMONT METCOURT HOTEL หรือเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พกั

เมืองพริทอเรี ย– Union Building – โจฮันเนสเบิร์ก- ช้ อปปิ ้ ง ห้ าง Mall of Africa
วันที่ 4
– สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “City of Jacaranda” อันสะพรั่งไปทัว่ เมืองทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม เป็ นสัญลักษณ์ ประจาเมืองอันโดดเด่น คือ
ดอกไม้ สมี ว่ งสด คือดอกแจ๊ กการันดา ***ดอก แจ๊ กการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของ
ทุ กปี *** โดยชื่ อของเมืองคือ เมืองพริ ทอเรี ย (Pretoria) นามนีค้ ือวีรบุรุษผู้กล้ าเมื่อครัง้ อดีตกาลนามว่า แอนดีส์ พรี ทอรี อัส
(Andries Pretorius) ปั จ จุบัน มี ความสาคัญ เมื องหลวงด้ านการบริ หารของแอฟริ กาใต้ จึ ง มี สถานที่สาคัญ มากมาย ชมภายนอก
พิพิธภัณฑ์ วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปี สงครามกับพื ้นเมือง อีกทังวิ
้ ถี
แห่งชาวบัวร์ ชนพื ้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนันน
้ าท่านถ่ายรูปด้ านนอกกับบริ เวณ Union Building ซึง่ บริ เวณนี ้เป็ นสถานที่ตงของ
ั้
ทาเนียบประธานาธิปดีของแอฟริ กาใต้ ซึง่ มีเหตุการณ์สาคัญต่างๆของประวัติศาสตร์ เกิดขึ ้นที่นี่ ให้ ทา่ นได้ อิสระถ่ายรูปคูก่ บั รูปปั ้นอดีต
ประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ ารับตาแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็ น
ประธานาธิบดีที่ได้ รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริ กาใต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg) ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการบินของประเทศแอฟริ กาใต้ เดินทางสูย่ า่ นคาร์ ลตัน เซ็นเตอร์
(Carlton Centre) ซึ่งเป็ นย่านธุรกิจของเมืองโจฮันเนสเบิร์ก มีตึกระฟ้าและห้ างสรรพสินค้ ามากมาย จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อไปยัง
ห้ าง Mall of Africa ซึ่งเป็ นห้ างสรรพสินค้ าติดอันดับของประเทศแอฟริ กา มีสินค้ ามากมายให้ ท่านเลือกซื ้อ ทังสิ
้ นค้ าแบร์ ดเนม สินค้ า
พื ้นเมืองและร้ านอาหารมากมาย ให้ ทา่ นได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 481

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
22.30 น.

วันที่ 5 สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ
14.55 น.
16.00 น.
17.25 น.

เดินทางถึงประเทศ สิงคโปร์ รอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 976
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA
แอฟริกาใต้ 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ (SQ)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว Inter
และตั๋ว
ภายในประเทศ
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

39,900.39,900.วันที่ 20-24 ต.ค. 62
42,900.42,900.วันที่ 03-07 พ.ย. 62
42,900.42,900.วันที่ 10-14 พ.ย. 62
42,900.42,900.วันที่ 24-28 พ.ย. 62
42,900.42,900.วันที่ 01-05 ธ.ค. 62
44,900.44,900.วันที่ 08-12 ธ.ค. 62
44,900.44,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

4,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

วันที่ 08-12 ก.ย. 62

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1

4

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (20 USD)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.

5

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
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3.

นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่า ยที่ ไม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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ข้ อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สาหรับผู้ท่ มี ีอายุต่ากว่ า 18 ปี
ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริ กาใต้ กาหนดให้ เด็กที่
มีอายุต่ากว่ า 18 ปี ที่เดินทางเข้ า หรื อ ออก จากประเทศแอฟริ กาใต้ จะต้ องมีเอกสาร
ดังต่ อไปนี ้
A. หากเดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา จะต้ องมี
•
สาเนาสูติบตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้
B. หากเดินทางกับบิดา หรื อ มารดา ท่ านใดท่ านหนึ่ง จะต้ องมี
• สาเนาสูติบต
ั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้
•
หนังสือยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดา หรื อ มารดาที่ไม่ได้ เดินทางมาด้ วย และ
หนังสือยินยอมต้ องมีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง
ในกรณีท่ ีผ้ ูท่ ีมีอายุต่ ากว่ า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรื อ มารดาเพียง
ท่ านเดียว จะต้ องมี
•
คาสัง่ ศาลที่ให้ สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์ แก่บิดาหรื อมารดาที่เดินทางพร้ อมกับ
เด็ก
•
ในกรณีที่บิดา หรื อ มารดาท่านใดท่านหนึง่ เสียชีวิตแล้ ว ให้ นาใบมรณะบัตรมาแสดง
C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ ท่ ไี ม่ ใช่ บิดามารดา
• สาเนาสูติบต
ั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้
•
หนังสือยินยอมให้ เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตาม
กฎหมาย และ
•
สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน ของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย
และ
•
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย
D. หากเด็กเดินทางคนเดียว
• สาเนาสูติบต
ั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เท่านัน้ และ
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จดหมายรับรองของผู้ที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริ กาใต้ ต้ องมี ที่อยู่ และรายละเอียด
ข้ อมูลเพื่อการติดต่อ และ
•
สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ที่มารับเด็ก รวมถึง วีซา่ หรื อ ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบิดามารดา
หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยด้ วยในแอฟริ กา เอกสารอย่ าง
ใดอย่ างหนึ่ง
•
หนังสือยินยอมให้ เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากบิดาและมารดา หรื อผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย หรื อ
•
เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้ อมกับ คาสัง่ ศาลที่
ให้ สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์
โปรดทราบในใบแจ้ งเกิ ดจะต้ องมี ข้ อมูลของบิด าและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ ใ ช่
ภาษาอังกฤษ จะต้ องแปลเอกสารฉบับนันเป็
้ นภาษาอังกฤษ และต้ องได้ รับการรับรองจาก
ประเทศที่ ออกเอกสารฉบับนัน้ หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ ไม่มี เอกสารเหล่า นี ้ อาจถูก
ปฏิเสธในการเดินทางเข้ า หรื อเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้
ข้ อ ก าหนดที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น อาจไม่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ กับ ผู้ โ ดยสารที่ อ ยู่ใ นระหว่ า งการเปลี่ ย น
เครื่ อง เว้ นแต่ ผ้ ูโดยสารท่ านนั น้ จาเป็ นต้ องมีวีซ่าในการเดินทางผ่ านควรยื่นหนังสือ
รับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซา่ ในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทัง้
หนังสือรับรองและวีซา่ ติดตัวไว้ ขณะเดินทาง
ข้ อยกเว้ น :
•
หากผู้โดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริ กาใต้ ก่อนวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2558
สามารถเดินทางได้ โดยที่ยังไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี ้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1
มิถนุ ายน พ.ศ.2558 ได้
•
ผู้โดยสารที่ อ ายุต่ า กว่ า 18ปี ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี เ อกสารหากเป็ น การเดิ น ทางผ่ า นเพื่ อ
เปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินนานาชาติ
•
ผู้โดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี และถือวีซา่ แอฟริกาใต้ ไม่จาเป็ นต้ องแสดงเอกสารเหล่านี ้
•
ในกรณีที่บางประเทศได้ มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็ นทางการในหนังสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านี ้สามารถใช้ ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทาง
ของอินเดียที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้ เอกสารนี ้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้ งเกิดได้
•
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