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น า้ตกวิกตอเรีย | ล่องเรือแม่น  า้แซมบีซี | อทุยานแห่งชาติแวงเก้ | เคปทาวน ์| Table Mountain  
| ชมฝงูนกเพนกวิน | แหลมกู๊ดโฮป  

 

**ไม่ต้องฉีดวัคซีนไข้เหลือง** 
ส าหรบัผูท้ี่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมีส  าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเท่านั้น 
 

 

 

  

 

 

 

 

ULTIMATE OF AFRICA 

แซมเบีย ซิมบับเว แอฟริกาใต้ 

8 DAYS 5 NIGHTS 
เดินทาง 30 เม.ย. – 07 พ.ค. 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  89,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – เคนย่า  

วนัที่ 2. เคนยา่ – ลิฟวิงสโตน – น  า้ตกวกิตอเรีย(ฝ่ังแซมเบีย) – อทุยานแห่งชาติแวงเก้ – Game Drive 
วนัที่ 3. น  า้ตกวกิตอเรีย(ฝ่ังซิมบบัเว) – ล่องเรือล  าน  า้แซมบีซี – รบัประทานอาหารค ่าพรอ้มชมการแสดงพืน้เมือง 

วนัที่ 4. ลิฟวิงสโตน – เคปทาวน ์– Table Mountain 

วนัที่ 5. หาด Muizenberg – ชมไร่ไวนก์รูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท  ์

วนัที่ 6. ล่องเรือชมแมวน า้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์

วนัที่ 7. เคปทาวน ์– เคนย่า 
วนัที่ 8. เคนยา่ – กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – เคนย่า  
23.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินเคนย่าแอรเ์วย ์(KQ) พบเจา้หน้าที่คอย

อ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน 

วันที ่2 
เคนย่า – ลิฟวิงสโตน – น า้ตกวิกตอเรีย(ฝ่ังแซมเบีย) – อุทยานแหง่ชาติแวงเก้ 
– Game Drive 

01.20 น. ออกเดินทางสู่เคนย่า  โดยสายการบินเคนย่าแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ KQ 887 

06.10 น. ถึงสนามบินสนามบินไนโรบี โจโม เคนแย็ตต้า ประเทศเคนย่า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

07.35 น. ออกเดินทางต่อไปยงัเมืองลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย (Zambia) โดยสายการบินเคนย่าแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ KQ 782 

09.50 น. ถึงสนามบินสนามบินลิฟวิงสโตน ประเทศแซมเบีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่ 

น ้าตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) ฝ่ังแซมเบีย เพื่อชมน า้ตกที่ส  าคญัและสวยงามอีก 2 แห่ง ซึ่งอยู่ฝ่ังแซมเบีย คือ น ้าตก Armchair 

Falls ซึ่งเป็นจดุที่น  า้ตกมีความสงูเป็นอนัดบัสอง รองจาก Rainbow Falls สงูถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น ้าตก Eastern Cataract 

ซึ่งสวยงามไม่แพจ้ดุอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน การเดินชมน า้ตกจะตอ้งเปียกจากละอองน า้ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้ นควร

เตรียมเสือ้กันฝนที่มีฮูด้ หรือร่ม ติดตวัไปดว้ยและอย่าลืมถงุหรือกระเป๋ากันน  า้ส  าหรบักลอ้งต่างๆ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติแวงเก้ (Hwange National Park) เขตรกัษาพนัธ์สตัวป่์าที่ใหญ่ที่สดุของประเทศซิมบบัเว 

น  าท่านท ากิจกรรมส่องสตัวห์รือเกมไดรฟ์ (Game Drive) ภายในแห่งชาติแวงเก้ นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 

เปา้หมายของนกัท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ชา้ง และ ควายป่า ที่ใชช้ีวิตอยู่ตามธรรมชาติ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั HWANGE SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
น า้ตกวิกตอเรีย(ฝ่ังซิมบับเว) – ล่องเรือล าน ้าแซมบีซี – รับประทานอาหารค ่า
พร้อมชมการแสดงพืน้เมือง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ น ้าตกวิกตอเรียฝ่ังซิมบับเว (Victoria Falls) หรือในชื่อทอ้งถ่ินว่า โมซิ-โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya แปลว่า ควันที่ส่ง

เสียงรอ้งค าราม) ตัง้อยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย และ ประเทศซิมบบัเว เป็นน  า้ตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูก
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คน้พบครัง้แรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซึ่งเป็นผูต้ัง้ชื่อน  า้ตกนีเ้พื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย  น  า้ตก

วิกตอเรียเกิดจากแม่น  า้แซมบีซีซึ่งเป็นแม่น  า้กั้นพรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึก น  า้ตกมีขนาดกว้างกว่า 1690 เมตร สูง

ประมาณ 60-100 เมตร น  า้ตกวิกตอเรียสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย ไดแ้ก่ น  า้ตกปีศาจ น  า้ตกหลกั น  า้ตกสายรุง้ และน า้ตกตะวนัออก 

ไอน า้จากน า้ตกวิกตอเรียสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะทาง 20 กิโลเมตร น  า้ตกวิกตอเรียไดร้ับเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 

ปัจจบุนัน  า้ตกวิกตอเรียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสรา้งรายไดท้ี่ส  าคญัของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบบัเว อิสระให้ท่านได้

เก็บภาพน า้ตกวิคตอเรียแบบเต็มอ่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น  าท่านล่องเรือเหนือล าน ้าแซมบีซี (Zambezi River) ในยามเย็น แม่น ้า Zambezi เป็นแม่น  า้สายใหญ่ที่อยู่เหนือน  า้ตก 

Victoria Falls มีความยาวเป็นอนัดบั 4 ของทวีปแอฟริกา ไดร้บัการขนานนามว่า The Great River of Southern Africa ตน้ก าเนิดของ

น า้ตกวิคตอเรีย เป็นแม่น  า้ที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ คือ แซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า 

ซิมบบัเว นามีเบีย และสิน้สดุที่โมซมับิคไหลลงสู่มหาสมทุรอินเดีย ใหท้่านล่องเรือไปตามล าน  า้ในยามเย็น (SUNDOWNER CRUISE) 

ชมพระอาทิตยลั์บขอบฟ้า ในบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก พรอ้มชมความกวา้งใหญ่ของแม่น  า้และผืนป่าอนัอดุมสมบรูณ์ ต่ืนตาต่ืน

ใจกับบรรดาสตัวป่์าที่หาชมไดย้าก ไม่ว่าจะเป็น ฮิปโป จระเข ้นกนานาชนิด และละมั่งที่มาหากินแถวริมน  า้นี ้รวมถึงผูค้นที่อาศยัอยู่ใน

บริเวณนีท้ี่ใช ้เป็นเสน้ทางการคมนาคมทางน า้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สรา้งชื่อเสียง รวมถึงเป็นสถานที่ตกปลา Tiger Fish ที่ขึน้ของ

แอฟริกา และเป็นแหล่งผลิตพลงังานทางธรรมชาติอีกดว้ย แม่น  า้แห่งนีจ้ึงไดร้บัอีกสมญานามว่าเป็น “The River of Life” หรือ แม่น  า้

แห่งชีวิต 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง พิเศษ!!! ใหท้่านไดร้บัชมโชวพ์ืน้เมืองที่สนกุสนานและน่าต่ืนเตน้ 

ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั AVANI VICTORIA FALL (Livingstone) หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 ลิฟวิงสโตน – เคปทาวน ์– Table Mountain 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางไปยงัเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) 

10.30 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ KQ782 

13.40 น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) 

บ่าย น าท่านขึน้กระเชา้หมนุรอบตวัเองแบบ 360 องศาสู่ ภเูขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาติ (New 

7 Wonders of Nature) ที่ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองเคปทาวน ์เป็นภเูขาที่มีความสงูระดบั 3563 ฟตุ มีลกัษณะยอดเขาตดัขวางเรียบ

จนดเูหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตวัของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและ

หลายชนิดเป็นพืชถ่ินเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภเูขานัน้มีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัว

ผ่าน ภเูขา, หบุเขา สายน า้ และล าธาร น  าท่านขึน้สู่จดุชมวิวบนยอดเขา โดยจากจดุนีท้่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวนโ์ดยรอบ

ไดท้ัง้หมด (ทัง้นีก้ารนั่งกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิดท  าการทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

รายการโดยที่ไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส  าคญั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด ์
อัลเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงัหาด Muizenberg เป็นชายหาดที่ตัง้อยู่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ที่อยู่บนแหลมเพนนินซูลาตลอดชายฝ่ังของ 

False Bay โดยมีความยาวมากกว่า 20 กิโลเมตร เป็นหาดที่อยู่ติดทางฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือกิจกรรมโต้

คลื่น นอกจากนีย้งัเป็นที่ตัง้ของ yacht club และ canoe club และยงัมีมมุสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสีสนัสดใส

บนหาดก็เป็นเสน่หท์ี่ดึงดดูนอกท่องเที่ยวดว้ย จากนัน้น  าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวนข์ึน้ชื่อและเก่าแก่ที่สดุในแอฟริกาใต ้กรูทคอนส

แตนเทีย (Groot Constantia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้่าการเมืองชาวดตัซ์ จนกระทั่งปัจจุบันยังคงด าเนินการท  าไวน ์
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หรือเหลา้องุ่นอนัขึน้ชื่ออยู่ และเปิดบริการใหค้นทั่วไปเขา้ชมภายในเก่ียวกับพิพิธภณัฑไ์วนซ์ึ่งจดั แสดงประวติัความเป็นมาของไวน์

ยอ้นหลงัไปถึง 500ปี ในช่วงคริสตวรรษที่ 18-19 จากความมั่งคั่งในอตุสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายไวนไ์ดก็้ท  าใหม้ีการสรา้งบ้าน 

และโรงบ่มในสไตลส์ถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นและสวยงาม ที่เรียกว่า  เคป ดัตซ ์(Cape Dutch) มีลกัษณะเป็นแบบตวัอาคารสีขาวมงุ 

หลงัคาดว้ยหญ้า  ประดบัตกแต่งดว้ยลวดลายปนูป้ันบริเวณหน้าจั่วอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังอยู่มาจนทุกวันนี ้ซึ่งท่านสามารถชม

บรรยากาศอนังดงามและเลือกซือ้ไวนข์ึน้ชื่อไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไป

เยือนครัง้หนึ่งในชีวิต  ทัง้ในยคุใหม่ที่เมืองนีเ้คยไดร้บัเกียรติเป็นเจา้ภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา แล้วยังเป็นเมื อง

เก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทัง้สภาพอากาศที่ค่อนขา้งบริสทุธ์ิเกือบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมืองที่มีลกัษณะคลา้ยอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอา

มลพิษต่างๆออกไปหมด  เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง 

มหาสมทุรอินเดีย และมหาสมทุรแอตแลนติค ปัจจบุนันีม้ีความใหญ่เป็นอนัดบัสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติของแอฟริกา 

นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลมูฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงดา้นการบริหารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนัน้น  าท่าน

ถ่ายรูปและพกัผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่

พกัผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อนังดงามรอใหท้่านไดส้มัผสั ทัง้รา้นอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนั้น อีก

มมุมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 
ล่องเรือชมแมวน า้  – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอน
ทาวน ์– แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน ้าจ านวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจาก
แสงอาทิตยอ์ย่างมีความสขุกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารกัๆ อิริยาบทอนัน่ามหัศจรรย์ของ
สตัวโ์ลกน่ารกัอีกชนิดที่หาดไูม่ไดใ้นบา้นเรา  จากนัน้น  าท่านชมอีกสตัวโ์ลกน่ารกัเฉพาะถ่ินที่น่ารกัน่าเอ็นดไูม่แพก้ันนั่นคือ เหล่านก
เพนกวิน ที่มีถ่ินอาศยัตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึน้ชื่อ
ว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สดุในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝ่ังมหาสมทุร เมืองไซม่อนทาวนน์ีเ้ป็นเมืองที่มีบา้นเรือนของเหล่ามหาเศรษ ฐีที่ตั้ง
ลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา หนัหนา้ออกสู่ทอ้งทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสญัชาติแอฟริกันตวันอ้ยพากันเดินตว้มเตีย้มอย่างมี
ความสขุกันอยู่บนหาดโบลเดอรอ์นัสงบเงียบนี ้ใหท้่านไดถ่้ายรูปและชมอิริยาบทน่ารกันีอ้ย่างสนกุสนาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดส  าคัญแห่ง

มหาสมทุรแอตแลนติกตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดินเรือ ผ่านเสน้ทางนีไ้ปไดน้ัน้ช่างยากเย็น ท  าใหม้ีต  านานเรื่องเล่าของเหล่า
กะลาสีนกัเดินเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่อดีตทัง้การหายสาบสญูไปอย่างไรร้่องรอย ดว้ยกระแสคลื่นลมอันโหดร้าย 
สภาพอากาศอนัแปรปรวนเสมอ ท  าใหม้ีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนีไ้ปไดด้ว้ยความหวงัยิ่งนัน้ ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว  
อนัเป็นที่มาแห่งชื่อของแหลมแห่งนีท้ี่ตอ้งอาศยัความศรทัธาแห่งความหวงัยิ่งนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่7 เคปทาวน ์– เคนย่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

14.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา่ เทีย่วบินที่ KQ 783 

22.05 น. เดินทางถึงเมืองไนโรบี ประเทศเคนย่า 

23.59 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเคนยา่แอรเ์วย ์เที่ยวบินที ่KQ 886 

วันที ่8 เคนย่า – กรุงเทพฯ 
13.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพฯ 

ราคาแนะน าเพียง 

ULTIMATE OF AFRICA 

แซมเบีย ซิมบับเว แอฟริกาใต้ 

8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิเคนย่าแอรเ์วย ์(KQ) 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว  
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

30 เม.ย. – 07 พ.ค. 63 89,900.- 89,900.- 65,995.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
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3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
10.  ค่าวีซ่าเขา้ประเทศแซมเบีย และซิมบบัเว 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น   ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
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5. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (36 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน  
 

ข้อมลูเตรียมเอกสารการเดินทาง ส าหรับผู้ทีม่อีายุต า่กวา่ 18 ปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก าหนดให้เด็กที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่

เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

A. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี 

 ส าเนาสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน้ 

B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องมี 

 ส าเนาสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน้  
 หนงัสือยินยอมที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และหนังสือยินยอมต้องมี
อายไุม่เกิน 4 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
     ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงท่านเดียว จะต้องมี 

 ค าสั่งศาลที่ใหส้ิทธิในการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แก่บิดาหรือมารดาที่เดินทางพรอ้มกับเด็ก  
 ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแลว้ ใหน้  าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา 

 ส าเนาสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน้  
 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และ  
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชน ของบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และ 
 ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดข้องบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

D. หากเด็กเดินทางคนเดียว 

 ส าเนาสติูบตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมีการประทบัตรารบัรองจากกงสลุเท่านัน้ และ 
 จดหมายรบัรองของผูท้ี่มารบัเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต ้ตอ้งมี ที่อยู่ และรายละเอียดขอ้มลูเพื่อการติดต่อ และ 
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 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชนของผูท้ี่มารบัเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมีการขอ
ตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดข้องบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และบคุคลที่เด็กจะ
ไปอยู่อาศยัดว้ยในแอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง 
 หนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดาและมารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย หรือ 
 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพรอ้มกับ ค าสั่งศาลที่ใหส้ิทธิในการดแูลเด็กโดย
สมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปล

เอกสารฉบบันัน้เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งไดร้บัการรบัรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบบันัน้ หากผูโ้ดยสารเดินทาง

โดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี ้อาจถกูปฏิเสธในการเดินทางเขา้ หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้ 

ขอ้ก าหนดที่ระบขุา้งตน้อาจไม่มีผลบงัคบัใชก้ับผูโ้ดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านน้ัน

จ าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดิน

ทางผ่าน และผูเ้ดินทางควรพกทัง้หนงัสือรบัรองและวีซ่าติดตวัไวข้ณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 

 หากผูโ้ดยสารที่อายตุ  ่ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใตก่้อนวนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ.2558 สามารถเดินทางไดโ้ดยที่
ยงัไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี ้โดยสามารถเดินทางกลบัหลงัวนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ.2558 ได ้
 ผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากว่า 18ปี ไม่จ  าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
นานาชาติ 
 ผูโ้ดยสารที่อายตุ  ่ากว่า 18ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต ้ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหล่านี  ้
 ในกรณีที่บางประเทศไดม้ีการรบัรองชื่อผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่ านี ้
สามารถใชย้ืนแสดงหลกัฐานแทนได ้(ตวัอย่างเช่น: หนงัสือเดินทางของอินเดียที่มีระบชุื่อผูป้กครองของเด็ก สามารถใช้
เอกสารนีย้ื่นแทนเอกสารใบแจง้เกิดได้ 
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1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ช่ถำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเท่ำน ัน้ (ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส 

(กรณผีูห้ญงิทีแ่ตง่งำนแลว้) 

3.  กรณผีูเ้ดนิทำงอำยุไม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หำกเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็น

อะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของ

บดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

 

3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซี่ำทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบ ือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทูตฯ ซึง่อำจมกีำร

เปล ีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย 

 

****หมำยเหตุ : ทำง สถำนทูต อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ จำกทีไ่ด้

แจง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ท ี ่และเอกสำร ของแต่ละท่ำน  กำร

อนมุตัวิซีำ่เป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำง

เท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวีซ่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกท่ำนโดน

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ (แซมเบยี , ซมิบบัเว) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซ่ีำนบัจำกวนัยืน่ประมำณ 10 วนั 

กำรยืน่วซ่ีำ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีำ 
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ปฏเิสธกำรขออนมุตัวิซีำ่ ทำงสถำนทูตไมค่นือตัรำค่ำธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ 

และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตุกำรปฏเิสธวซีำ่**** 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีำประเทศแซมเบยี ซมิบบัเว 

 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ...............................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ทีอ่ยู่ / อเีมลข์องผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท.์................................................................. 

11. อาชพีปัจจุบนั

....................................................................................................... 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรุณากรอก

ชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

************************************************ 

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซ่ีำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทั

ไมม่สีว่นเก ีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 

 


