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HILIGHT 

 ลดัฟ้าสูป่ระเทศแอฟรกิาใต ้ประเทศทีไ่ดร้ับเลอืก

เป็นเจา้ภาพฟตุบอลโลกปี 2010 

 ตืน่เตน้กบักจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารทีี ่พลีนัเน

สเบริก์ (Pilanesburg) ทอ่งป่าซาฟาร ี 

 เทีย่วชมเมอืงเคปทาวน ์เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ว่าสวยทีส่ดุตดิ 

1 ใน 10 ของโลก 

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมุนรอบตวัเองขึน้สูจุ่ดชมววิดา้นบน 

Table Mountain  

 ลอ่งเรอืไปชมแมวน า้ นกเพนกวนิ ชมทศันียภาพอัน

งดงามทีแ่หลมกูด๊โฮป    (Cape of Good Hope)  

***คุม้ทีส่ดุพกัโรงแรมสดุหร ูTHE 

PALACE OF THE LOST CITY***  

***อาหารพเิศษ !!! ล ิม้รสเนือ้สตัวป่์า

นานาชนดิ***      

  

Once in South 

Africa  

แอฟรกิาใต ้ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร[์SQ] 

เดนิทาง : พฤษภาคม – สงิหาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 59,900-  
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ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสี าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีาร

ประทบัตรารบัรองจากกงสลุเทา่น ัน้ 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 08-15, 15-22 ,22-29 พ.ค. 62, 29พ.ค. – 05 ม.ิย. 62 59,900  

วนัที ่ 04-11, 12-19 ม.ิย. 62, 26ม.ิย. – 03 ก.ค. 62 59,900 

วนัที ่ 03-10, 10-17 ,17-24, 24-31 ก.ค. 62, 31ก.ค. – 07 ส.ค. 62 59,900 

วนัที ่ 14-21 ส.ค. 62 , 28 ส.ค.-04 ก.ย. 62 59,900 

วนัที ่ 11-18, 18-25  ก.ย. 62 65,900 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  
    

 

2 
สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี –Union 

Building  - เมอืงซนัซติ ี ้-  Game Drive  O O 
THE PALACE 

OF THE 

LOST CITY 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
สวนเสอื – โจฮนัเนสเบริก์ - หา้ง Mall of Africa – ช้

อปป้ิง – ลิม้รสบารบ์คีวิเนือ้สตัว ์ O O O 

PEERMONT 

METCOURT 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– Table Mountain                      O O    O 
STAY EASY 
CITY BOWL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ลอ่งเรอืชมแมวน า้ – กรทูคอนสแตนเทยี - วคิตอเรยี 

แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ O O X 
STAY EASY 

CITY BOWL  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงู
นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป – เคป
ทาวน ์

O O O 
STAY EASY 
CITY BOWL 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O   
 

8 กรงุเทพฯ      
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

23.35 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์

พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 981 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่3 ก.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.10 น. และถงึสงิค

โปร เวลา 00.25 น.*** 

วนัที ่2 
สงิคโปร ์- โจฮนัเนสเบริก์ – รปูปัน้เนลสนั แมนเดลา – อุทยานพลีนัเนสเบริก์ – 

Game Drive - Sun City 

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

02.00 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 478 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่3 ก.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.30 น. และถงึโจ

ฮนัเนสเบริก์ เวลา 06.10 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่4-11 ม.ิย. 62 ออกเดนิทางเวลา 01.25 น. และถงึโจฮนัเนสเบริก์ 

เวลา 06.10 น.*** 

06.35 น.  ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงพรทิอเรยี (Pretoria) นามนี้คอืวีรบุรุษผูก้ลา้เมื่อ

ครัง้อดตีกาลนามว่า แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความส าคัญเมืองหลวง

ดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมีสถานทีส่ าคัญมากมาย ชมภายนอกพพิธิภณัฑว์ูรเ์ทรคเกอร ์

(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับ

พืน้เมอืง อีกทัง้วถิแีห่งชาวบัวรช์นพื้นเมืองผวิขาวกับการอพยพ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ

บรเิวณ Union Building ซ ึง่บรเิวณนี้เป็นสถานทีต่ัง้ของท าเนียบประธานาธปิดขีองแอฟรกิาใต ้ซึง่

มีเหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประวัตศิาสตรเ์กดิข ึน้ทีน่ี่ ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นอดตีประธา

นาธปิดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเขา้รับ

ต าแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็นประธานาธิบดีที่ไดร้ับเลือกตามระบอบประชาธปิไตยคนแรกของ

แอฟรกิาใต ้

บา่ย 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่เขตวนอุทยานสตัวป่์าขุนเขาพลีนัเนสเบริก์(Pilanesburg) เพื่อ

จากนัน้น าทา่นสูท่ีพ่ักสดุหรูและพรอ้มดว้ยกจิกรรมหลากหลาย เมอืงซนัซติ ี ้(Sun City)  เมืองที่

ถกูสรา้งตามจนิตนาการของ ชอล เคริช์เนอร ์ มหาเศรษฐนัีกลงทนุผูม้ั่งคัง่ ใชง้บประมาณมหาศาล 
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 ทัง้ระยะเวลายาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและสรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จากดนิแดนอันไรค้่าในอดตี

แห่งแควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้เป็นอาณาจักรอันกวา้งใหญ่และ

พรอ้มสรรพไปดว้ยสถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิง่ใหญ่อลงัการรวมตวักนั รวมทัง้ เดอะ

พาเลซ (The Palace) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน 

เขา้สูท่ีพ่ักสดุหรูเพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับมาตรฐานโลก 

ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตทิีท่า่นไม่สามารถสมัผัสไดจ้ากทีใ่ดในโลก อันเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น

ทีส่ดุของการท่องเทีย่วมายังแอฟรกิาใต ้คอื ซาฟารลีอดจ ์บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ท่านจะมี

โอกาสไดถ้า่ยรูปและสมัผัสสตัวป่์าแบบใกลช้ดิ กบั กจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารยีามพลบค ่า ทีพ่ากัน

ออกหากนิในยามค า่ อันเป็นวัฏจักรชวีติอันน่าพศิวง ทัง้สตัวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนดิจะพากันออกหา

กนิในชว่งเวลานัน้ ***เพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสทิธิก์าร

เขา้ร่วมกจิกรรมส่องสตัว ์ส าหรับผูเ้ดนิทางที่มีอายุต ่ากว่า 12 ปี และสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน

คา่ใชจ้่ายในทกุกรณี*** 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั 
   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่ 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนือ้สตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเชน่ เนือ้กวาง มา้ลาย 

จระเข ้ควายป่า ฯลฯ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PEERMONT METCOURT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์- Table Mountain 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที ่3 สวนเสอื – โจฮนัเนสเบริก์ - หา้ง Mall of Africa – ชอ้ปป้ิง – ล ิม้รสบารบ์คีวิเนือ้สตัว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่วนเสอื (The Lion Park)  เปลีย่นเป็นบรรยากาศการทอ่งเทีย่วเป็นแบบซาฟาร ี

อันโดดเดน่ของแอฟรกิา ชมสตัวป่์า เชน่ เสอืขาว มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอื่นอีกมากมายรอใหท้่าน

ไดไ้ปสมัผัสกันอย่างใกลช้ดิและเก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มที ่ ซ ึง่สตัวเ์หล่านัน้อยู่อาศัยกันในป่า

ตามแบบระบบนเิวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนดิสตัวนั์น้ๆ ในแต่ละโซนพื้นทีอ่ันต่างกันออกไป

เป็นการชมสตัวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอันน่ามหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาตลิว้นๆ อันหาชมไดย้ากยิง่ทเีดยีว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืงนเมอืง 

บา่ย 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังหา้ง Mall of Africa ซ ึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ตดิอันดับของประเทศ

แอฟรกิา มสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ ทัง้สนิคา้แบรด์เนม สนิคา้พืน้เมอืงและรา้นอาหารมากมาย 

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
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... น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูเ่มืองเคปทาวน(์Cape 

Town) 

... น. ออกเดนิทาง โดยเทีย่วบนิที ่BA…….. 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นขึน้กระเชา้หมุนรอบตวัเองแบบ 360 องศาสู ่ภเูขาโตะ๊ หรอื Table Mountain 1ใน 7 ส ิง่

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of Nature) ทีต่ัง้อยู่ทางทศิใตข้องเมอืง

เคปทาวน ์เป็นภเูขาทีม่คีวามสงูระดบั 3563 ฟตุ มลีกัษณะยอดเขาตดัขวางเรยีบจนดเูหมอืนโตะ๊ โดย

เกดิจากการยกตวัของเปลอืกโลกประกอบกบัการกดักร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานา

ชนดิและหลายชนดิเป็นพชืถิน่เดยีวทีไ่ม่มใีนทีใ่ดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภเูขานัน้มี

ธรรมชาตทิีส่วยงามผสมผสานกนัอย่างลงตวัผ่าน ภเูขา, หุบเขา สายน ้า และล าธาร น าทา่นขึน้สูจุ่ด

ชมววิบนยอดเขา โดยจากจดุนี้ทา่นจะสามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวนโ์ดยรอบไดท้ัง้หมด (ทัง้นี้การ

น่ังกระเชา้ตอ้งขึน้กบัสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดท าการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงรายการโดยทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคญั) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ลอ่งเรอืชมแมวน า้ – กรทูคอนสแตนเทยี - วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์

รอ้นท ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน า้จ านวนมาก ทีพ่ากันมา

นอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมีความสุขกันตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเกาะซลี 

(Seal Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบทอันน่ามหัศจรรยข์องสัตวโ์ลกน่ารักอีกชนดิทีห่าดู

ไม่ไดใ้นบา้นเรา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนั้นน าท่านสูไ่ร่องุ่นแหล่งผลติไวน์ข ึน้ชือ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในแอฟรกิาใต ้กรูทคอนสแตนเทยี 

(Groot Constantia) ทีส่รา้งข ึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1692 โดยผูว้่าการเมอืงชาวดตัซ ์จนกระทั่งปัจจุบัน

ยังคงด าเนนิการท าไวน ์หรอืเหลา้องุ่นอันขึน้ชือ่อยู่ และเปิดบรกิารใหค้นทัว่ไปเขา้ชมภายในเกีย่วกับ

พพิธิภัณฑไ์วน์ซ ึง่จัด แสดงประวัตคิวามเป็นมาของไวน์ยอ้นหลังไปถงึ 500ปี ในชว่งครสิตวรรษที ่

18-19 จากความมั่งคัง่ในอุตสาหกรรมการผลติและจ าหน่ายไวนไ์ดก้็ท าใหม้กีารสรา้งบา้น และโรงบ่ม

ในสไตลส์ถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ทีเ่รียกว่า  เคป ดัตซ ์(Cape Dutch) มีลักษณะเป็น

แบบตัวอาคารสขีาวมุง หลังคาดว้ยหญา้  ประดับตกแต่งดว้ยลวดลายปูนปั้นบรเิวณหนา้จั่วอันเป็น

เอกลกัษณ์ทีย่ังอยู่มาจนทกุวันนี้ ซ ึง่ทา่นสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลอืกซือ้ไวน์ข ึน้ชือ่ได ้
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ตามอัธยาศยั จากนัน้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) เมืองสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 

ของโลก อกีแห่งทีท่า่นไม่ควรพลาดในการไปเยอืนครัง้หนึง่ในชวีติ  ทัง้ในยุคใหม่ทีเ่มืองนี้เคยไดร้ับ

เกยีรตเิป็นเจา้ภาพแขง่ขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ทีผ่่านมา แลว้ยังเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีก

ทัง้สภาพอากาศทีค่อ่นขา้งบรสิทุธิเ์กอืบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมืองทีม่ีลักษณะคลา้ยอ่าง มีลมพัดแรง

จนพัดเอามลพษิตา่งๆออกไปหมด  เนื่องดว้ยลกัษณะภมูปิระเทศทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตส้ดุของประเทศ 

มแีหลมกูด๊โฮปทีย่ืน่ออกไประหว่าง มหาสมุทรอนิเดยี และมหาสมุทรแอตแลนตคิ ปัจจุบันนี้มีความ

ใหญ่เป็นอันดบัสามและเป็นเมอืงหลวงฝ่ายนติบิัญญัตขิองแอฟรกิา นอกจากเมืองพรทิอเรีย และบลู

มฟอนเทน ซึง่เป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนัน้น าท่าน

ถา่ยรูปและพักผ่อนบรเิวณรมิอ่าว ย่านวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victoria & 

Alfred Waterfront ) สถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อันงดงามรอใหท้่านได ้

สมัผัส ทัง้รา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณท่าเรือนัน้ อีกมุมมองทีต่่างและน่าสนใจของเมือง

โรแมนตกินี้ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6  หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์

– แหลมกูด๊โฮป – เคปทาวน ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยังหาด Muizenberg เป็นชายหาดที่ตัง้อยู่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ที่อยู่บน

แหลมเพนนนิซลูาตลอดชายฝ่ังของ False Bay โดยมคีวามยาวมากกว่า 20 กโิลเมตร เป็นหาดทีอ่ยุ่

ตดิทางฝ่ังมหาสมุทรอนิเดยี ส ิง่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วคอืกจิกรรมโตค้ลืน่ นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ 

yacht club และ canoe club และยังมีมุมสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสสีนัสดใส

บนหาดก็เป็นเสน่หท์ีด่งึดดูนอกทอ่งเทีย่วดว้ย  จากนัน้น าท่านชมอีกสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิน่ทีน่่ารัก

น่าเอ็นดไูม่แพก้นัน่ันคอื เหลา่นกเพนกวนิ ทีม่ถี ิน่อาศยัตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซมอ่นทาวน ์

(Simon Town) โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นถนนสายทีส่วยทีส่ดุใน

โลกสายหนึง่ ตดิรมิฝ่ังมหาสมุทร เมืองไซม่อนทาวน์นี้เป็นเมืองที่มีบา้นเรือนของเหล่ามหาเศรษฐี

ทีต่ัง้ลดหลัน่กนัอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหล่าบรรดานกเพนกวนิสญัชาตแิอฟริ

กันตัวนอ้ยพากันเดนิตว้มเตี้ยมอย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงียบนี้ ใหท้่านได ้

ถา่ยรูปและชมอริยิาบทน่ารักนี้อย่างสนุกสนาน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูแ่หลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ 

บรเิวณ Cape Point จุดส าคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรือ 

ผ่านเสน้ทางนี้ไปไดนั้น้ชา่งยากเย็น ท าใหม้ตี านานเรือ่งเล่าของเหล่ากะลาสนัีกเดนิเรือ ทีก่ล่าวขาน

กนัมาเป็นเวลานาน ตัง้แตอ่ดตีทัง้การหายสาบสญูไปอย่างไรร้่องรอย ดว้ยกระแสคลืน่ลมอันโหดรา้ย 

สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณาเขตนี้ไปไดด้ว้ยความหวังยิง่

นัน้ ชา่งยากเย็นไม่นอ้ยทเีดยีว  อันเป็นทีม่าแห่งชือ่ของแหลมแห่งนี้ทีต่อ้งอาศัยความศรัทธาแห่ง

ความหวังยิง่น่ันเอง 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 479 

***คณะเดนิทางวนัที ่4-11 ม.ิย. 62 ออกเดนิทางเวลา 11.00 น. และถงึสงิคโปร ์เวลา 

06.10 น.*** 

วนัที ่8 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 972 

11.05 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม : Once in South Africa   

แอฟรกิาใต ้

8 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋วทัง้

ระหว่างประเทศ 

และ 
ภายในประเทศ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

08 พ.ค. - 15 พ.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

 15 พ.ค. - 22 พ.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

22 พ.ค. - 29 พ.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

 29 พ.ค. - 05 ม.ิย. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

04 ม.ิย. - 11 ม.ิย. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

12 ม.ิย. - 19 ม.ิย. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

26 ม.ิย. - 03 ก.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

03 ก.ค. – 10 ก.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

10 ก.ค. – 17 ก.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

17 ก.ค. – 24 ก.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

24 ก.ค. – 31 ก.ค. 62  59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

31 ก.ค. – 07 ส.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

14 ส.ค. – 21 ส.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

28 ส.ค. – 04 ก.ย. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

11 ก.ย. – 18 ก.ย. 62 65,900 65,900 - - 43,900 11,900 

18 ก.ย. – 25 ก.ย. 62 65,900 65,900 - - 43,900 11,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
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2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้ (ส าหรับเทีย่วบนิระหว่างประเทศ), และสมัภาระเกนิกว่า 23 กก. 

มากกวา่ 1 ชิน้ (ส าหรับเทีย่วบนิภายในประเทศ),  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (30 USD) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD) 

 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) (ส าหรบัชาวตา่งชาตทิีต่อ้งยืน่วซี่า

เขา้ประเทศแอฟรกิาใต)้ และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้

จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   ค่า

สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร (ส าหรบัชาวตา่งชาตทิีต่อ้งยืน่วซี่าเขา้ประเทศ

แอฟรกิาใต)้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี 

ต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ าหนดใหเ้ด็กทีม่ ี

อายุต ่ากว่า 18 ปี ทีเ่ดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี
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 ส าเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทา่นัน้ 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทา่นัน้  

 หนังสอืยนิยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิา หรือ มารดาทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง  

     ในกรณีทีผู่ท้ ีม่อีายุต า่กวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดูแลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่น
เดยีว จะตอ้งม ี

 ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาทีเ่ดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
 ในกรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ีไ่มใ่ช ่บดิามารดา 

 ส าเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทา่นัน้  

 หนังสือยินยอมใหเ้ดนิทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 
 ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

 ส าเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทา่นัน้ และ 

 จดหมายรับรองของผูท้ีม่ารับเด็กทีป่ระเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีทีอ่ยู่ และรายละเอยีดขอ้มูล
เพือ่การตดิตอ่ และ 
 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนของผูท้ี่มารับเด็ก รวมถงึ วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบคุคลทีเ่ด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใด

อยา่งหนึง่ 
 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย หรอื 
 เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพรอ้มกับ ค าสั่งศาลทีใ่ห ้
สทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมีขอ้มูลของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดร้ับการรับรองจาก

ประเทศทีอ่อกเอกสารฉบับนัน้ หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยทีไ่ม่มเีอกสารเหลา่นี้ อาจถูกปฏเิสธ

ในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้ก าหนดทีร่ะบขุา้งตน้อาจไมม่ผีลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารทีอ่ยู่ในระหว่างการเปลีย่นเครือ่ง เวน้

แต่ผูโ้ดยสารท่านน ัน้จ าเป็นตอ้งมวีซี่าในการเดนิทางผ่านควรยื่นหนังสือรับรองฉบับ
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สมบรูณ์ระหวา่งกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทัง้หนังสอืรับรอง

และวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 

 หากผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากว่า 18ปี เดนิทางสู่แอฟรกิาใตก้่อนวันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ.2558 

สามารถเดนิทางไดโ้ดยที่ยังไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวันที่ 1 

มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้

 ผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมีเอกสารหากเป็นการเดนิทางผ่านเพื่อเปลีย่น

เครือ่งทีส่นามบนินานาชาต ิ
 ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี้ 

 ในกรณีทีบ่างประเทศไดม้กีารรับรองชือ่ผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของ
เด็ก เอกสารเหลา่นี้สามารถใชย้ืนแสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอย่างเช่น: หนังสอืเดนิทางของ
อนิเดยีทีม่รีะบชุือ่ผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนี้ยืน่แทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้
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