
 

 

รหัสทัวร B2B1902189 
ทัวรแอฟริกาใต THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA 
5 วัน 3 คืน (SQ) 
สองสัตวซาฟารี   โจฮันเนสเบิรก   หมูบานเลเซดี   เมืองซันซิต้ี 
เมืองพริทอเรีย   ลิม้รสบารบีคิวเนื้อสตัว 
 

 
 



 

 

สําหรับผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป (ดูขอมูลทายโปรแกรม) 
ตองมีสําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล

เทาน้ัน 
 

 
 
  

 
 
 
  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร - โจฮันเนสเบิรก   

09.00 
น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินสิงคโปร แอรไลน  พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

12.15 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินที่ SQ 975 
15.40 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร  เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

***กรุปออกเดินทางวันที่ 3 พ.ย. เปนตนไป เดินทางถึงเวลา 15.45 น.*** 
16.35 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินที่ SQ 482 
21.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต (South Africa) (เวลาทองถิ่น

ชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเขาสู
ที่พัก 
***กรุปออกเดินทางวันที่ 3 พ.ย. เปนตนไป เดินทางถึงเวลา 21.15 น.*** 

ที่พัก เดินทางเขาสู ที ่พัก PEERMONT METCOURT HOTEL หรือ
เทียบเทา 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์- โจฮนัเนสเบิรก์   
วนัที� �. หมูบ่า้นเลเซดี – เมืองซนัซิตี � – วนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพลีนัเนสเบิรก์ -GAME DRIVE 
วนัที� �. เมืองซนัซติี � - สวนเสอื – โจฮนัเนสเบิรก์ – ลิ �มรสบารบ์ีคิวเนื �อสตัว ์
วนัที� �. เมืองพรทิอเรยี– Union Building – โจฮนัเนสเบิรก์- ชอ้ปปิ�ง หา้ง Mall of Africa – สนามบิน 
วนัที� �. สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ 

เริ�มต้นเพยีง  39,900.- 



 

 

วันที่ 2 หมูบานเลเซดี – เมืองซันซิตี้ – วนอุทยานสัตวป�าขุนเขาพีลนัเนสเบิรก -GAME 
DRIVE  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอไปยังหมูบานเลเซด ี(Lesedi Village) หมูบานวัฒนธรรมแหง

นี้นําเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวัติความเปนมาของชนเผาพื้นเมือง
ตางๆ ของชาวแอฟริกาใตไดอยางละเอียดและนาสนใจ ทั้งรูปแบบบานเรือนที่อยู
อาศัย  ศิลปะการแสดงตางๆ รอใหทานไดศึกษาและเรียนรูอยางนาสนใจ หลังการ
ชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่นที่ทําใหเราเขาถึงชนพื้นเมืองในเวลาอันรวดเร็วนี้แลว และ
ใหทานไดชมโชวพื้นเมือง ของชาวเลเซ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย จากนั ้นน ําทานเดินทางต อสู  เขตวนอุทยานสัตว ป �าข ุนเขาพีลันเนสเบิรก 
(Pilanesburg) เพื่อนําทานสูที่พักพรอมดวยกิจกรรมหลากหลายที่ เมืองซันซิตี้ 
(Sun City)  นําทานเขาสูที่พักที่เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบ
ครัน ดวยบริการระดับมาตรฐานโลก ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติที ่ทานไม
สามารถสัมผัสไดจากที่ใดในโลก อันเปนเอกลักษณโดดเดนที่สุดของการทองเที่ยว
มายังแอฟริกาใต คือ ซาฟารีลอดจ บนผืนป�าอันอุดมสมบูรณนี้ ทานจะมีโอกาสได
ถายรูปและสัมผัสสัตวป�าแบบใกลชิด กับ กิจกรรมสองสัตวซาฟารียามพลบคํ่า 



 

 

(GAME DRIVE) ที่พากันออกหากินในยามคํ่า อันเปนวัฏจักรชีวิตอันนาพิศวง ทั้ง
สัตวป�านอยใหญนานาชนิดจะพากันออกหากินในชวงเวลานั้น ***เพื ่อความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเขารวมกิจกรรม
สองสัตว สําหรับผู เดินทางที ่มีอายุตํ่ากวา 12 ป และสงวนสิทธิ ์ในการไมคืน
คาใชจายในทุกกรณี*** 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BUSH BUNGALOW หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 เมืองซันซิตี้ - สวนเสือ – โจฮันเนสเบิรก – ลิ้มรสบารบีคิวเนื้อสัตว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ใหทานไดอิสระใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมากมายภายในอาณาจักรเมืองซัน
ซิตี ้(Sun City)   เมืองที่ถูกสรางตามจินตนาการของ ชอล เคิรชเนอร มหาเศรษฐี
นักลงทุนผูมั่งคั่ง ใชงบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสรางอยาง
ปราณีตและสร างสรรค กว า 18 ป  จากดินแดนอันไร ค าในอดีตแห งแควน 



 

 

Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต เปนอาณาจักรอันกวางใหญ
และพรอมสรรพไปดวยสถานที่พักผอนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญอลังการ
รวมตัวกัน ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1992 ดวยสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริ
กัน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูสวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเปนบรรยากาศการทองเที่ยว

เปนแบบซาฟารี อันโดดเดนของแอฟริกา ชมสัตวป�า เชน เสือขาว มาลาย และสัตว
แปลกๆอื่นอีกมากมายรอใหทานไดไปสัมผัสกันอยางใกลชิดและเก็บภาพประทับใจ
กันไดเต็มที่  ซึ่งสัตวเหลานั้นอยูอาศัยกันในป�าตามแบบระบบนิเวศนอันแตกตางกัน 
ของแตละชนิดสัตวนั้นๆ ในแตละโซนพื้นที่อันตางกันออกไปเปนการชมสัตวตาม
สภาพวิถีชีวิตจริงอันนามหัศจรรยแหงธรรมชาติลวนๆ อันหาชมไดยากยิ่งทีเดียว 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

พิเศษ บริการทานดวยบารบีคิวเน้ือสัตวหลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เชน เนื้อ
กวาง มาลาย จระเข ควายป�า ฯลฯ 

ที่พัก เดินทางเขาสู ที ่พัก PEERMONT METCOURT HOTEL หรือ
เทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 4 เมืองพริทอเรีย– Union Building – โจฮันเนสเบิรก- ชอปปم�ง หาง Mall of 
Africa – สนามบิน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู “City of Jacaranda”   อันสะพรั่งไปทั่วเมืองทุกปในชวงเดือน

ตุลาคม เปนสัญลักษณประจําเมืองอันโดดเดน คือดอกไมสีมวงสด คือดอกแจ
กการันดา  ***ดอก แจกการันดา จะบานทุกปลายเดือนกันยายนจนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกป***  โดยชื ่อของเมืองคือ เมืองพริทอเรีย 
(Pretoria) นามนี้คือวีรบุรุษผูกลาเมื่อครั้งอดีตกาลนามวา แอนดีส พรีทอรีอัส 
(Andries Pretorius) ปจจุบันมีความสําคัญเมืองหลวงดานการบริหารของ
แอฟริกาใต จึงมีสถานที่สําคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑวูรเทรคเกอร 
(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณสถานฉลองครบรอบ 100 ป
สงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแหงชาวบัวรชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากน้ัน
นําทานถายรูปดานนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนี้เปนสถานที่ตั้ง
ของทําเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต ซึ ่งมีเหตุการณสําคัญตางๆของ
ประวัติศาสตรเกิดขึ้นที่นี่ ใหทานไดอิสระถายรูปคูกับรูปปم�นอดีตประธานาธิปดีเนล
สัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหงานอยูเหนือสวน แมนเดลาเขารับ
ตําแหนงที่นี่เมื่อป 1994 เปนประธานาธิบดีที่ไดรับเลือกตามระบอบประชาธิปไตย
คนแรกของแอฟริกาใต 

 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย 

 
นําทานชมเมืองโจฮันเนสเบิรก(Johannesburg) ซึ่งเปนศูนยกลางการบินของ
ประเทศแอฟริกาใตเดินทางสูยานคารลตัน เซ็นเตอร (Carlton Centre) ซึ่งเปน
ยานธุรกิจของเมืองโจฮันเนสเบิรก มีตึกระฟ�าและหางสรรพสินคามากมาย จากน้ัน
นําทานเดินทางตอไปยังหาง Mall of Africa ซึ่งเปนหางสรรพสินคาติดอันดับของ
ประเทศแอฟริกา มีสินคามากมายใหทานเลือกซื ้อ ทั ้งสินคาแบรดเนม สินคา
พื้นเมืองและรานอาหารมากมาย ใหทานไดอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 จากน้ันนําทานเดินทางไปยังสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

22.30 
น. 

ออกเดินทางกลับสูสิงคโปร โดยสายการบิน สิงคโปร แอรไลน 
เท่ียวบินที่ SQ 481 
 

วันที่ 5 สิงคโปร – กรุงเทพฯ 
14.55 น. เดินทางถึงประเทศ สิงคโปร รอเปลี่ยนเครื่อง 
16.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร แอรไลน 

เท่ียวบินที่ SQ 976 
17.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

  
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA  
แอฟริกาใต 5 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปรแอร (SQ) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
Inter และ

ตั๋ว
ภายในประ

เทศ 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.   ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา
การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจ ายสวนตัว อาทิเช น   คาเครื ่องดื ่มที ่สั ่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 
ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, 
คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 



 

 

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (15 USD) 
7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ (20 USD) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิก
ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน 
ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช
เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั ่งที ่ Long Leg โดยปกติอยู บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ที ่จะนั ่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที ่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู ที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน 
คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 
และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สําหรับผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 

ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใตกําหนดใหเด็กที่มี
อายุตํ่ากวา 18 ป ที่เดินทางเขา หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต จะตองมีเอกสาร
ดังตอไปน้ี 

 



 

 

A. หากเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทาน้ัน 
B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองมี 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล

เทาน้ัน  
 หนังสือยินยอมที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไมไดเดินทางมาดวย และ
หนังสือยินยอมตองมีอายุไมเกิน 4 เดือนกอนวันเดินทาง  
     ในกรณีที่ผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป และอยูในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงทาน
เดียว จะตองมี 
 คําส่ังศาลท่ีใหสิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณแกบิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพรอมกับเด็ก 
 ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาทานใดทานหน่ึงเสียชีวิตแลว ใหนําใบมรณะบัตรมาแสดง 
C. หากเดินทางกับผูใหญที่ไมใช บิดามารดา 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล

เทาน้ัน  
 หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดามารดา หรือผูปกครองตาม
กฎหมาย และ 
 สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฏหมาย และ 
 ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดของบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฏหมาย 
D. หากเด็กเดินทางคนเดียว 
 สําเนาสูติบัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ และ ตองมีการประทับตรารับรองจากกงสุล

เทาน้ัน และ 
 จดหมายรับรองของผูที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต ตองมี ที่อยู และรายละเอียด
ขอมูลเพื่อการติดตอ และ 
 สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่มารับเด็ก รวมถึง วีซา หรือ ใบอนุญาตอยู
อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบิดามารดา 
หรือผูปกครองตามกฏหมาย และบุคคลท่ีเด็กจะไปอยูอาศัยดวยในแอฟริกา เอกสารอยางใด
อยางหนึ่ง 
 หนังสือยินยอมใหเดินทางที่เปนลายลักษณอักษรจากบิดาและมารดา หรือผูปกครองตาม
กฎหมาย หรือ 



 

 

 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่งพรอมกับ คําสั่งศาลที่ให
สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ 
โปรดทราบในใบแจงเกิดจะตองมีขอมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไมใช
ภาษาอังกฤษ จะตองแปลเอกสารฉบับนั้นเปนภาษาอังกฤษ และตองไดรับการรับรองจาก
ประเทศที่ออกเอกสารฉบับน้ัน หากผูโดยสารเดินทางโดยที่ไมมีเอกสารเหลาน้ี อาจถูกปฏิเสธ
ในการเดินทางเขา หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต 
ขอกําหนดที ่ระบุขางตนอาจไมมีผลบังคับใชกับผู โดยสารที ่อยู ในระหวางการเปลี ่ยน
เครื่อง เวนแตผูโดยสารทานนั้นจําเปนตองมีวีซาในการเดินทางผานควรยื่นหนังสือรับรอง
ฉบับสมบูรณระหวางกระบวนการขอวีซาในการเดินทางผาน และผูเดินทางควรพกทั้งหนังสือ
รับรองและวีซาติดตัวไวขณะเดินทาง 
ขอยกเวน : 
 หากผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป เดินทางสูแอฟริกาใตกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางไดโดยที่ยังไมตองมีเอกสารเหลานี้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ.2558 ได 
 ผูโดยสารที่อายุตํ่ากวา 18ป ไมจําเปนตองมีเอกสารหากเปนการเดินทางผานเพื่อเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินนานาชาต ิ
 ผูโดยสารที่อายุต่ํากวา 18ป และถือวีซาแอฟริกาใต ไมจําเปนตองแสดงเอกสารเหลาน้ี 
 ในกรณีที่บางประเทศไดมีการรับรองชื่อผูปกครองอยางเปนทางการในหนังสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหลานี้สามารถใชยืนแสดงหลักฐานแทนได (ตัวอยางเชน: หนังสือเดินทาง
ของอินเดียที่มีระบุชื่อผูปกครองของเด็ก สามารถใชเอกสารน้ียื่นแทนเอกสารใบแจงเกิดได 

 
 
 
 
 


