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SUPER SAVE SOUTH AFRICA 
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน ์(ET)

 เร ิ8มเพยีง 49,900.- 



   

   

• ขึ*นกระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตวัเองขึ*นสูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain 1ใน 7 สิ8งมหศัจรรยข์อง

โลกทางธรรมชาต ิ
• ลอ่งเรอืชมแมวนํ Eา นกเพนกวนิ ที8บรเิวณเกาะซลี 
• ชมทศันยีภาพอนังดงามทีFแหลมกูด๊โฮป  (Cape of Good Hope)   
• เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์
• สะสมไมล ์STAR ALLIANCE ได ้100% 

***อาหารพเิศษ !!!  BBQ ชมิเนืEอสตัวป่์านานาชนดิ*** 

 สาํหรบัผูท้ ี8มอีายตุํ8ากวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสีาํเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ  

ตอ้งมกีารประทบัตรารบัรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่น ัEน 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที8  23-29 พ.ค. 61 49,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที8ยง คํ8า โรงแรมที8พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – แอดดสิอาบาบา X X ✈  

2 โจฮนัเนสเบริก์ - เมอืงพรทิอเรยี - Nelson Mandala Square ✈ ✈ O
PEERMONT 
METCOURT

3 สวนเสอื - หมูบ่า้นเลเซด ี– Carnivor ทานบารบ์คีวิเนื*อสตัว์ O O O
PEERMONT 
METCOURT
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4
โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table 
Mountain - ยา่นมลายู

✈ O O STAY EASY CAPETOWN

5
ลอ่งเรอืชมแมวนํ*า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊
โฮป    
เคปทาวน ์– วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์

O O X STAY EASY CAPETOWN

6 เคปทาวน ์– ยา่น Green Market Square - แอดดสิอาบาบา O ✈ ✈

7 แอดดสิอาบาบา – กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – แอดดสิอาบาบา

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 10 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิเอธโิอเปียแอร์ ไลน ์ พบเจา้หนา้ทีF คอยอํานวยความ

สะดวกใหก้บัทา่น

วนัที8สองของการเดนิทาง     แอดดสิอาบาบา – โจฮนัเนสเบริก์ – เมอืงพรทิอเรยี –  

                                             Nelson Mandala Square 

01.45 น. ออกเดนิทางสู่เมืองแอดดสิอาบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดยสายการบนิ

เอธโิอเปียแอรไ์ลน ์เที8ยวบนิที8 ET 619

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิแอดดสิอาบาบา แวะรอเปลีFยนเครืFอง  

08.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้โดยเทีFยวบนิ ET 767

13.05 น. ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟริกาใต ้ (South Africa) (เวลาทอ้ง

ถิFนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัFวโมง) จากนั*นนําทา่นสู ่ “City of Jacaranda”   

อนัสะพรัFงไปทัFวเมอืงทกุปีในชว่งเดอืนตลุาคม เป็นสญัลกัษณป์ระจําเมอืงอนัโดด

เดน่ คอืดอกไมส้มีว่งสด คอืดอกแจ๊ กการนัดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊

กการนัดา จะบานทุกปลายเดอืนกนัยายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน

ของทกุปี*** โดยชืFอของเมอืงพรทิอเรีย (Pretoria) นามนี*คอืวรีบรุษุผูก้ลา้

เมืFอครั *งอดตีกาลนามวา่ แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) ปัจจบุนัมี

ความสําคัญเมืองหลวงดา้นการบริหารของแอฟริกาใต ้ จึงมีสถานทีFสําคัญ

มากมาย นําท่านชมในบรเิวณเมอืง โดยเฉพาะจตัุรสักลางเมอืง Church 

Square ชมอนุสาวรยีข์องอดตีประธานธบิดขีองรัฐอสิระชาวบวัร ์ ชืFอพอล ครู

เกอร ์ ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนันั*นเป็นทีFตั *งของศาลาวา่การเมอืง อนัมอีนุสาวรยี์

ของแอนดสี ์ พรีทอรีอัสผูก้่อตั *งเมอืง และลูกชาย อกีทั *งสถานทีFสําคัญทาง

ราชการของเมอืงตา่งๆ เช่น ทําเนยีบประธานาธบิดแีละที8ทําการรฐับาล

วฒุสิภา ทีFมคีวามสวยงามและยิFงใหญอ่ลงัการจนถกูจัดอนัดบัเป็นสถาปัตยกรรม

อนังดงามตดิอนัดบัโลกอกีดว้ย  นอกจากสถาปัตยกรรมอนังดงามแลว้ อกีสถาน

ทีFแหง่ความรูเ้พืFอเขา้ถงึชนพื*นเมอืงผูก้ลา้ จากนั*นนําท่านเดนิทางสู ่ Nelson 

Mandala Square แหลง่รวมอาหารพื*นเมอืงขนาดใหญน่อกเมอืงโจฮันเนส

เบริก์ ใหท้า่นไดต้ืFนตากบัรา้นอาหารพื*นเมอืงมากมาย รวมถงึรา้นคา้ และแหลง่

แฮงคเ์อาทข์องคนทอ้งถิFน 

คํ8า รับประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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เขา้สูท่ีFพัก โรงแรม  PEERMONT METCOURT หรอืเทยีบเทา่

วนัที8สามของการเดนิทาง       สวนเสอื - หมูบ่า้นเลเซด ี– Carnivor ทานบารบ์คีวิเนืEอสตัว ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั*นนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังหมูบ่า้นเลเซด(ีLesedi Culture Village) 

หมูบ่า้นวัฒนธรรมแหง่นี*นําเสนอวถิชีวีติหลากหลายรูปแบบและประวัตคิวามเป็น

มาของชนเผ่าพื*นเมอืงตา่งๆ ของชาวแอฟรกิาใตไ้ดอ้ยา่งละเอยีดและน่าสนใจ 

ทั *งรปูแบบบา้นเรอืนทีFอยูอ่าศยั  ศลิปะการแสดงตา่งๆ รอใหท้า่นไดศ้กึษาและ

เรยีนรูอ้ย่างน่าสนใจ หลังการชืFนชมวัฒนธรรมทอ้งถิFนทีFทําใหเ้ราเขา้ถงึชนพื*น

เมอืงในเวลาอนัรวดเร็วนี*แลว้ และใหท้า่นไดช้มโชวพ์ื*นเมอืง ของชาวเลเซ

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื*นเมอืงชาวแอฟรกิา

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูส่วนเสอื (The Lion Park)  เปลีFยนเป็นบรรยากาศการทอ่ง

เทีFยวเป็นแบบซาฟาร ี อันโดดเด่นของแอฟรกิา ชมสัตวป่์า เช่น เสอืขาว                         

มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอืFนอกีมากมายรอใหท้า่นไดไ้ปสมัผัสกนัอยา่งใกลช้ดิและ

เกบ็ภาพประทบัใจกนัไดเ้ต็มทีF  ซึFงสตัวเ์หลา่นั*นอยูอ่าศยักนัในป่าตามแบบระบบ

นเิวศนอ์นัแตกตา่งกนั ของแตล่ะชนดิสตัวนั์*นๆ ในแตล่ะโซนพื*นทีFอนัตา่งกนัออก

ไปเป็นการชมสตัวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอันน่ามหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาตลิว้นๆ อัน

หาชมไดย้ากยิFงทเีดยีว

คํ8า รับประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร Carnivor อาหารพื*นเมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนืEอสตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเชน่ 

เนืEอกวาง มา้ลาย จระเข ้ควายป่า ฯลฯ

เขา้สูท่ีFพัก โรงแรม PEERMONT METCOURT หรอืเทยีบเทา่

วนัที8ส ี8ของการเดนิทาง  โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table 
Mountain 

                                              - ยา่นมลายู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

... น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพืFอเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูเ่มอืง

เคปทาวน์

... น. ออกเดนิทาง โดยเทีFยวบนิทีF ……..

... น. เดนิทางถงึเมืองเคปทาวน์ ซึFงเป็นเมืองใหญ่อันดับสามและเป็นเมืองหลวง

ศนูยก์ลางของฝ่ายนติบิญัญัตขิองประเทศแอฟรกิาใต ้  เมอืงเกา่แกท่ีFมอีายกุวา่ 

300 ปี และไดช้ืFอวา่เป็นเมอืงทีFสวยทีFสดุและมเีสน่หท์ีFสดุเมอืงหนึFงในโลก จาก

นั*นนําทา่นเดนิทางไปสมัผัสชวีติสตัวอ์ันป็นเอกลักษณ์อกีอยา่งของเมอืง คอืนก

กระจอกเทศ ณ ฟารม์เลีEยงนกกระจอกเทศ ทีFมชี ืFอเสี ยงของเมอืง West 

Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รืFองราวอนัน่าสนใจยิFงของนกกระจอกเทศ ทีFมี

จดุเดน่คอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญแ่ตแ่ทนทีFจะใชปี้กบนิกลบัมคีวามชาํนาญในการ

ใชข้าวิFงไดอ้ย่างรวดเร็วทีFสุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์

เศรษฐกจิสําคญัของประเทศอกีดว้ย  
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เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื*นเมอืง  

เมนจูากเนืEอและไข ่ของนกกระจอกเทศ

จากนั*นนําทา่นขึ*นกระเชา้หมนุรอบตวัเองแบบ 360 องศาสู ่ภเูขาโตะ๊ หรอื Table 

Mountain 1 ใน 7 สิ8งมหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders 

of Nature) ทีFตั *งอยูท่างทศิใตข้องเมอืงเคปทาวน ์ เป็นภเูขาทีFมคีวามสงูระดบั 

3563 ฟตุ มลีกัษณะยอดเขาตดัขวางเรยีบจนดเูหมอืนโตะ๊ โดยเกดิจากการยกตวั

ของเปลอืกโลกประกอบกบัการกดักรอ่นโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานา

ชนดิและหลายชนดิเป็นพชืถิFนเดยีวทีFไมม่ใีนทีFใดในโลก (Endemic Species) 

ขา้งบนภเูขานั*นมธีรรมชาตทิีFสวยงามผสมผสานกนัอยา่งลงตวัผา่น ภเูขา, หบุเขา 

สายนํ*า และลําธาร นําทา่นขึ*นสูจ่ดุชมววิบนยอดเขา โดยจากจดุนี*ทา่นจะสามารถ

มองเห็นเมอืงเคปทาวนโ์ดยรอบไดท้ั *งหมด (ทั *งนี*การนัFงกระเชา้ตอ้งขึ*นกบัสภาพ

อากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดทําการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลีFยนแปลง

รายการโดยทีFไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทั *งนี*เพืFอความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิ

ทางเป็นสําคญั) จากนั*นนําทา่นผา่นชม ยา่นมลาย ู (Malay Quarter) เป็น

ยา่นทีFมบีา้นเรอืนสสีนัสดใสตดักนัไปมามชีืFอวา่ Bo-Kaap ซึFงเป็นชมุชนชาวมลายู

ทีFอพยพมาอยูใ่นเมอืง Cape Town ตั *งแตศ่ตวรรษทีF 16 ย่ านแห่ งนี*ตั *งอยูบ่น

พื*นทีFลาดชนัของเนนิเขา Signal ซึFงอยูเ่หนอืเขตเมอืงเกา่ขึ*นไป บรเิวณดงักลา่ว

ขึ*นชืFอเรืFองความรุม่รวยทางวฒันธรรมของชาวมาเลยท์ีFตั *งรกรากมาชา้นาน ไมว่า่

จะเป็น รัฐสภา City Hall หรอืมสัยดิ Nurul ทีFสรา้งขึ*นตั *งแตปี่ 1844 หรอืจะเป็น

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรข์องชมุชนชาวมลายซู ึFงรวบรวมเรืFองราวตั *งแตปี่ 1760 

นอกจากนี*ยังโดดเด่นจากบา้นเรอืนสฉูีดฉาดตามถนนหนิซอกเล็กซอกนอ้ยซึFง

เป็นเอกลกัษณสํ์าคญัของยา่นนี* ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศยั

คํ8า รับประทานอาหารคํFา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีFพัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่

วนัที8หา้ของการเดนิทาง    ลอ่งเรอืชมแมวนํ Eา – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป    

                                             เคปทาวน ์- วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืฮทูเบย ์(Hout Bay) เพืFอลอ่งเรอืไปชมแมวนํ Eาจํานวน

มาก ทีFพากนัมานอนอาบแดดรับความอบอุน่จากแสงอาทติยอ์ยา่งมคีวามสขุกนั

ตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเกาะซลี (Seal Island) ซึFงเป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิา

บทอนัน่ามหศัจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีFหาดไูมไ่ดใ้นบา้นเรา  จากนั*นนํา

ท่านชมอกีสัตวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิFนทีFน่ารักน่าเอ็นดูไม่แพก้ันนัFนคอื เหล่านก

เพนกวนิ ทีFมถี ิFนอาศัยตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเมอืงไซม่ อนทาวน ์ (Simon 

Town) ทีFมบี า้นเรอืนของเหลา่มหาเศรษฐทีีFตั *งลดหลัFนกนัอยูบ่นเชงิเขา หนัหนา้

ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหลา่บรรดานกเพนกวนิสัญชาตแิอฟรกิันตัวนอ้ยพากัน

เดนิตว้มเตี*ยมอยา่งมคีวามสขุกันอยูบ่นหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี* ใหท้า่นได ้

ถา่ยรปูและชมอริยิาบทน่ารักนี*อยา่งสนุกสนาน

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื*นเมอืง
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บา่ย จากนั*นนําท่านเดนิทางสู่แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) ชม

ทัศนียภาพอันงดงาม ณ บรเิวณ Cape Point จุดสําคัญแห่งมหาสมทุร

แอตแลนตกิตอนใต ้ ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผา่นเสน้ทางนี*ไปไดนั้*นชา่ง

ยากเย็น ทําใหม้ตํีานานเรืFองเลา่ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรอื ทีFกลา่วขานกนัมา

เป็นเวลานาน ตั *งแตอ่ดตีทั *งการหายสาบสญูไปอยา่งไรร้อ่งรอย ดว้ยกระแสคลืFน

ลมอนัโหดรา้ย สภาพอากาศอนัแปรปรวนเสมอ ทําใหม้กีารกลา่วถงึการกา้วผา่น

อาณาเขตนี*ไปไดด้ว้ยความหวงัยิFงนั*น ชา่งยากเย็นไมน่อ้ยทเีดยีว  อนัเป็นทีFมา

แหง่ชืFอของแหลมแหง่นี*ทีFตอ้งอาศยัความศรัทธาแหง่ความหวงัยิFงนัFนเอง จากนั*น

เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเคปทาวน ์ (Cape Town) เมอืงสวยตดิอนัดบั 1 ใน 5 

ของโลก อกีแหง่ทีFทา่นไมค่วรพลาดในการไปเยอืนครั *งหนึFงในชวีติ  ทั *งในยคุ

ใหมท่ีFเมอืงนี*เคยไดรั้บเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแขง่ขนัฟตุบอลโลกในปี 2010 ทีFผา่น

มา แลว้ยงัเป็นเมอืงเกา่แกก่วา่ 300 ปี อกีทั *งสภาพอากาศทีFคอ่นขา้งบรสิทุธิ^

เกอืบตลอดทั *งปี ดว้ยเป็นเมอืงทีFมลีักษณะคลา้ยอ่าง มลีมพัดแรงจนพัดเอา

มลพษิตา่งๆออกไปหมด  เนืFองดว้ยลกัษณะภมูปิระเทศทีFตั *งอยูท่างตอนใตส้ดุ

ของประเทศ มแีหลมกูด๊โฮปทีFยืFนออกไประหวา่ง มหาสมทุรอนิเดยี และมหา

สมทุรแอตแลนตคิ ปัจจบุันนี*มคีวามใหญเ่ป็นอันดับสามและเป็นเมอืงหลวงฝ่าย

นติบิญัญัตขิองแอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรยี และบลมูฟอนเทน ซึFงเป็นเมอืง

หลวงดา้นการบรหิารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนั*นนําทา่นถา่ย

รปูและพักผอ่นบรเิวณรมิอา่วยา่นวคิตอเรยี แอนด ์ อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานทีFพักผ่อนตากอากาศ ใน

บรรยากาศกอ่นคํFา อันงดงามรอใหท้า่นไดส้มัผัส ทั *งรา้นอาหาร รา้นคา้ โรง

ภาพยนต ์บรเิวณทา่เรอืนั*น อกีมมุมองทีFตา่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี*

คํ8า อสิระอาหารคํFาตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ีFพัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่

วนัที8หกของการเดนิทาง         เคปทาวน ์– ยา่น Green Market Square - แอดดสิอาบาบา

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ Green Market Square เป็นตลาดทีFอยูใ่จกลางเมอืงเคป

ทาวน ์ ซึFงมสีนิคา้หลากหลายชนดิมากมาย อาทเิชน่ ผา้ชนดิตา่งๆ สรอ้ยคอ 

หนา้กาก สนิคา้พื*นเมอืง ของฝากตา่งๆมากมาย ใหท้า่นอสิระเลอืกซื*อสนิคา้ฝาก

ตามอธัยาศยั 

11.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน์

14.55 น. เดนิทางกสูเ่มอืงแอดดสิอาบาบา โดยเที8ยวบนิที8 ET 846

22.20 น. ถงึสนามบนิแอดดสิอาบาบา เพืFอรอเปลีFยนเครืFอง 

วนัที8เจ็ดของการเดนิทาง       แอดดสิอาบาบา – กรงุเทพฯ

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีFยวบนิทีF ET 618

13.20 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดิภ̂าพ
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โปรแกรม : SUPER SAVE SOUTH AFRICA 7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน ์(ET) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:            23-29 พ.ค. 61 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการทีFจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีFทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีFยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีFกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั *งในกรณีทีFทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี*าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึFง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีFยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีFยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีFยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีFคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื8อทา่นทาํการซืEอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื8อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที8ลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัEง 

มฉิะน ัEนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัEงส ิEน

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) -

พกัหอ้งเดี8ยว เพิ8มทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี8ยนแปลงได ้ 

ท ัEงนีEข ึEนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที8ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอสงวนสทิธิก̂ารยา้ยเมอืงทีFเขา้พัก เชน่ กรณีทีFเมอืงนั*นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีFใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีFยนตามความเหมาะสม



 

1. คา่ตัaวเครืFองบนิ ชั *นประหยดั ( Economy Class) ทีFระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืFอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีFยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีFระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีFระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีFทอ่งเทีFยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื8อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที8) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืFนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืEอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื8องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ8มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีEยประกนัเร ิ8มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีEยประกนัเร ิ8มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที8มอีายตุ ัEงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืFองดืFมทีFสัFงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ*าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ*น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีFสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Eามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที8สายการบนิมกีารปรบัขึEนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ8งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ8น และ Ranger (ทา่นละ 25 USD) 
6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 USD ) 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื8องบนิ ลดทา่นละ 19,000.-

ช ัEนธรุกจิเพิ8มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ8มตน้ที8ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื8อที8น ั8ง confirm เทา่น ัEน)
โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุFากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนีEรวม 

อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม 



7. คา่ภาษีมลูคา่เพิFม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัFวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที8น ั8งจะยนืยนัเมื8อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัEน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีFเดนิทาง ทีFมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืFอทําการจองควิยืFนวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืFอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที8ตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีF กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั *ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีF ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีFเกดิขึ*น 

5. การยืFนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั *นตอนการยืFนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั *งแบบหมูค่ณะและยืFน รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืFอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีF 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัFงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีFยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัFวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนืFองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั *งหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารทีFดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ*น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืFนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพืFอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึFงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีFคอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีFศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืFองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีFตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นั*น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Fากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริFมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํFากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืFนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนืFองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิFงในการยืFนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Fากวา่ 3 หนา้ 
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เง ื8อนไขการจอง 

เง ื8อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที8เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที8เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที8เกดิขึEนจรงิ

ขอ้มลูเบืEองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื8นวซีา่และการยื8นขอวซีา่



5. ทา่นทีFใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั*นๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีFนัFงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครืFองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̂ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครืFองบนิ ซึFงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครืFองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีFเกดิขึ*น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัFงทีF Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีFจะนัFงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีFสายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีFมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืFนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีFเครืFองบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ*าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีFมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีFนัFง Long 

leg ขึ*นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีFเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีFเชค็อนิเทา่นั*น 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ*นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั *งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั *งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ_ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัEงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที8บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึEนไป) เนืFองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืFนทีFเดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีFเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึFงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืFอนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั *งนี*ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีFไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีFสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื8นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีFเกดิขึ*นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืFนวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครืFองบนิ หรอืคา่ตัaวเครืFองบนิ 

(กรณีออกตัaวเครืFองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีFกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัEงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืFองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีF ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัEงหมด 

 

1. เนื8องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี8ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัEนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั
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ขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องต ัZวเครื8องบนิและที8น ั8งบนเครื8องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั



แบบ 3 ทา่น ซึ8งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนื8องจากโรงแรมน ัEนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ_ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ8มเตมิในกรณีที8

อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืFองปรับอากาศเนืFองจากอยูใ่นแถบทีFมอีณุหภมูตํิFา  

3. กรณีทีFมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ*นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ^

ในการปรับเปลีFยนหรอืยา้ยเมอืงเพืFอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีFมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีFเป็นหอ้งเดีFยวอาจเป็นห ้ องทีFมขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํ*า ซึFงขึ*นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั*นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง สาํหรบัผูท้ ี8มอีายตุํ8ากวา่ 18 ปี 

ต ัEงแตว่นัที8 1 มถินุายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้าํหนดใหเ้ด็กที8มอีายตุํ8ากวา่ 18 ปี ที8เดนิทางเขา้ 
หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนีE 

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี

• สําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นั*น 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึ8ง จะตอ้งม ี

• สําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นั*น  
• หนังสอืยนิยอมทีFเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิา หรอื มารดาทีFไมไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และหนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 

เดอืนกอ่นวนัเดนิทาง  

     ในกรณีที8ผูท้ ี8มอีายตุํ8ากวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดแูลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่นเดยีว จะตอ้งม ี
• คําสัFงศาลทีFใหส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณแ์กบ่ดิาหรอืมารดาทีFเดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
• ในกรณีทีFบดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึFงเสยีชวีติแลว้ ใหนํ้าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ี8ไมใ่ช ่บดิามารดา 

• สําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นั*น  
• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีFเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย และ 
• สําเนาเอกสารบตัรประจําตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 
• ทีFอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ีFตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

• สําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นั*น และ 
• จดหมายรับรองของผูท้ีFมารับเด็กทีFประเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีทีFอยู ่และรายละเอยีดขอ้มลูเพืFอการตดิตอ่ และ 
• สําเนาเอกสารบตัรประจําตวัประชาชนของผูท้ีFมารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยูอ่าศยั (หากมกีารขอตรวจสอบ) และ

ทีFอยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ีFตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบคุคลทีFเด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยใน

แอฟรกิา เอกสารอยา่งใดอยา่งหนึ8ง 
• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีFเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย หรอื 
• เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึFงพรอ้มกบั คําสัFงศาลทีFใหส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ ์

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมขีอ้มลูของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไมใ่ชภ่าษาองักฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบบันั*น
เป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดรั้บการรับรองจากประเทศทีFออกเอกสารฉบับนั*น หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยทีFไมม่เีอกสารเหลา่นี* 
อาจถกูปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้กําหนดทีFระบขุา้งตน้อาจไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัผูโ้ดยสารทีFอยูใ่นระหวา่งการเปลีFยนเครืFอง เวน้แตผู่โ้ดยสารทา่นน ัEนจาํเป็นตอ้ง
มวีซีา่ในการเดนิทางผา่นควรยืFนหนังสอืรับรองฉบับสมบรูณ์ระหวา่งกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผา่น และผูเ้ดนิทางควร
พกทั *งหนังสอืรับรองและวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 
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• หากผูโ้ดยสารทีFอายตํุFากวา่ 18ปี เดนิทางสูแ่อฟรกิาใตก้อ่นวนัทีF 1 มถินุายน พ.ศ.2558 สามารถเดนิทางไดโ้ดยทีFยงัไมต่อ้ง

มเีอกสารเหลา่นี* โดยสามารถเดนิทางกลบัหลงัวนัทีF 1 มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้
• ผูโ้ดยสารทีFอายตํุFากวา่ 18ปี ไมจํ่าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผา่นเพืFอเปลีFยนเครืFองทีFสนามบนินานาชาต ิ
• ผูโ้ดยสารทีFอายตํุFากวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี ้
• ในกรณีทีFบางประเทศไดม้กีารรับรองชืFอผูป้กครองอยา่งเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของเด็ก เอกสารเหลา่นี*สามารถใชย้นื

แสดงหลกัฐานแทนได ้ (ตวัอยา่งเชน่: หนังสอืเดนิทางของอนิเดยีทีFมรีะบชุืFอผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนี*ยืFนแทน

เอกสารใบแจง้เกดิได ้
•
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