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MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA 

แอฟรกิาใต ้

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 ลดัฟ้าสูโ่จฮันเนสเบริก์ เยอืนหมูบ่า้นเลเซด ี(Lesedi Cultural Village) หมูบ่า้นวฒันธรรมของชน

เผา่พืน้เมอืงตา่งๆ ของชาวแอฟรกิาใต ้ 

 ตืน่เตน้กบักจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารทีี ่พลีนัเนสเบริก์ (Pilanesburg) ทอ่งป่าซาฟารยีามรุง่อรณุ  

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึน้สูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์

อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ลอ่งเรอืไปชมแมวน า้ นกเพนกวนิ ชมทัศนยีภาพอันงดงามทีแ่หลมกูด๊โฮป    

(Cape of Good Hope)  

***คุม้ทีสุ่ดพกัโรงแรมสดุหร ูTHE PALACE OF THE LOST CITY***  

***อาหารพเิศษ !!! กุง้มงักร รวมท ัง้ชมิเนือ้สตัวป่์านานาชนดิ***      

 

ราคาเร ิม่ตน้   66,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสี าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีาร

ประทบัตรารบัรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่น ัน้ 

 

         ก าหนดการเดนิทาง         
  
วนัที ่  10-17 ต.ค. 61 72,900.- 

วนัที ่  26 ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62 (วนัหยดุปีใหม)่ 76,900.- 

  

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่  

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  ✈ ✈ ✈  

2 
สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – Nelson Mandala Square 

พรทิอเรยี – พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์– เมอืงซนัซติี ้
✈ O O 

THE PALACE OF 
THE LOST CITY 

3 สวนเสอื – หมูบ่า้นเลเซด ี  O O O 
PEERMONT 
METCOURT 

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

5 
ฟารม์นกกระจอกเทศ – ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตนเทยี – วคิตอเรยี 

แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์
O O X 

STAY EASY CITY 
BOWL 

6 
ลอ่งเรอืชมแมวน ้า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป    

เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  
O O O 

STAY EASY CITY 
BOWL 

7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O ✈ ✈  

8 กรงุเทพฯ   ✈ ✈  ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์

พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 981 

วนัที ่2: สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ – Nelson Mandala Square - พรทิอเรยี – พพิธิภณัฑว์รู ์

เทรคเกอร ์– เมอืงซนัซติ ี ้

 

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

02.10 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 478 

06.35 น. ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 
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5 ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Nelson Mandala Square แหล่งรวมอาหารพื้นเมอืงขนาดใหญ่

นอกเมอืงโจฮนัเนสเบริก์ ใหท้า่นไดต้ืน่ตากบัรา้นอาหารพืน้เมอืงมากมาย รวมถงึรา้นคา้ และแหลง่แฮงค์

เอาทข์องคนทอ้งถิน่ จากนัน้น าทา่นสู ่“City of Jacaranda”   อนัสะพร่ังไปทั่วเมอืงทกุปีในชว่งเดอืน

ตุลาคม เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองอันโดดเด่น คือดอกไมส้ีม่วงสด คือดอกแจ๊กการนัดา 

(Jacaranda) ***ดอก แจ๊กการนัดา จะบานทุกปลายเดือนกนัยายนจนถึงกลางเดือน

พฤศจกิายนของทุกปี*** โดยชือ่ของเมอืงพรทิอเรยี (Pretoria) นามนี้คอืวรีบรุุษผูก้ลา้เมือ่ครัง้

อดตีกาลนามวา่ แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) ปัจจบุนัมคีวามส าคัญเมอืงหลวงดา้นการ

บรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมสีถานทีส่ าคัญมากมาย น าท่านชมในบรเิวณเมอืง โดยเฉพาะจตัุรสักลาง

เมอืง Church Square ชมอนุสาวรยีข์องอดตีประธานธบิดขีองรัฐอสิระชาวบัวร ์ชือ่พอล ครูเกอร ์ใน

บรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้เป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืง อันมอีนุสาวรยีข์องแอนดสี ์พรทีอรอีัสผูก้่อตัง้

เมอืง และลูกชาย อกีทัง้สถานทีส่ าคัญทางราชการของเมอืงต่างๆ เชน่ ท าเนยีบประธานาธบิดแีละที่

ท าการรฐับาลวุฒสิภา ที่มคีวามสวยงามและยิง่ใหญ่อลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอัน

งดงามตดิอนัดับโลกอกีดว้ย  นอกจากสถาปัตยกรรมอนังดงามแลว้ อกีสถานทีแ่หง่ความรูเ้พือ่เขา้ถงึชน

พืน้เมอืงผูก้ลา้ ชมภายนอกพพิธิภณัฑว์ูรเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & Museum) 

อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกบัพืน้เมอืง อกีทัง้วถิแีหง่ชาวบัวรช์นพืน้เมอืงผวิขาวกบัการ

อพยพ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่ขตวนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพลีนัเนสเบริก์(Pilanesburg) เพือ่จากนัน้

น าทา่นสูท่ีพั่กสดุหรแูละพรอ้มดว้ยกจิกรรมหลากหลาย เมอืงซนัซติ ี ้(Sun City)  เมอืงทีถ่กูสรา้งตาม

จนิตนาการของ ชอล เคริช์เนอร ์ มหาเศรษฐนัีกลงทุนผูม้ั่งคั่ง ใชง้บประมาณมหาศาล ทัง้ระยะเวลา

ยาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและสรา้งสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไรค้่าในอดีตแห่งแควน้ 

Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้เป็นอาณาจักรอนักวา้งใหญแ่ละพรอ้มสรรพไปดว้ย

สถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิง่ใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทั ้ง เดอะพาเลซ (The 

Palace) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน เขา้สูท่ีพั่กสดุหรู

เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับมาตรฐานโลก ทา่มกลางบรรยากาศ

ธรรมชาตทิีท่่านไมส่ามารถสมัผัสไดจ้ากทีใ่ดในโลก อนัเป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ทีส่ดุของการท่องเทีย่ว

มายังแอฟรกิาใต ้คอื ซาฟารลีอดจ ์บนผนืป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ท่านจะมโีอกาสไดถ้่ายรูปและสัมผัส

สัตว์ป่าแบบใกลช้ดิ กับ กจิกรรมส่องสตัวซ์าฟารยีามพลบค ่า ที่พากันออกหากนิในยามค ่า อัน

เป็นวัฏจักรชวีติอันน่าพศิวง ทัง้สัตวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนดิจะพากันออกหากนิในชว่งเวลานัน้ ***เพือ่

ความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ ทางซาฟาร ีขอสงวนสทิธิก์ารเขา้รว่มกจิกรรมส่องสตัว ์

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี และสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี*** 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3: สวนเสอื – หมูบ่า้นเลเซด ี  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่วนเสอื (The Lion Park)  เปลีย่นเป็นบรรยากาศการทอ่งเทีย่วเป็นแบบซาฟาร ีอัน

โดดเด่นของแอฟรกิา ชมสัตวป่์า เชน่ เสอืขาว มา้ลาย และสัตวแ์ปลกๆอืน่อกีมากมายรอใหท้่านไดไ้ป

สัมผัสกันอยา่งใกลช้ดิและเก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มที ่ ซ ึง่สัตวเ์หล่านัน้อยู่อาศัยกันในป่าตามแบบ

ระบบนเิวศนอ์นัแตกตา่งกัน ของแตล่ะชนดิสตัวนั์น้ๆ ในแตล่ะโซนพืน้ทีอ่ันตา่งกันออกไปเป็นการชมสตัว์
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ตามสภาพวถิชีวีติจรงิอนัน่ามหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาตลิว้นๆ อนัหาชมไดย้ากยิง่ทเีดยีว 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังหมู่บา้นเลเซดี หมู่บา้นวัฒนธรรมแห่งนี้น าเสนอวถิีชวีติหลากหลาย

รูปแบบและประวัตคิวามเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟรกิาใตไ้ดอ้ย่างละเอียดและ

น่าสนใจ ทัง้รูปแบบบา้นเรือนที่อยู่อาศัย  ศลิปะการแสดงต่างๆ รอใหท้่านไดศ้กึษาและเรียนรูอ้ย่าง

น่าสนใจ หลังการชืน่ชมวัฒนธรรมทอ้งถิน่ทีท่ าใหเ้ราเขา้ถงึชนพืน้เมอืงในเวลาอันรวดเร็วนี้แลว้ และให ้

ทา่นไดช้มโชวพ์ืน้เมอืง ของชาวเลเซ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนือ้สตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเชน่ เนือ้กวาง มา้ลาย 

จระเข ้ควายป่า ฯลฯ 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PEERMONT METCOURT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– Table Mountain  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

... น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูเ่มอืงเคปทาวน ์

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

บา่ย น าท่านขึ้นกระเชา้หมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of Nature) ที่ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเมอืงเคป

ทาวน์ เป็นภูเขาที่มคีวามสูงระดับ 3563 ฟุต มลีักษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดูเหมอืนโต๊ะ โดยเกดิ

จากการยกตัวของเปลอืกโลกประกอบกับการกดักรอ่นโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานาชนดิและ

หลายชนิดเป็นพืชถิน่เดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่

สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน ้า และล าธาร น าท่านขึน้สู่จุดชมววิบนยอด

เขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวน์โดยรอบไดท้ัง้หมด (ทัง้นี้การน่ังกระเชา้ตอ้ง

ขึน้กบัสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดท าการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดย

ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ฟารม์นกกระจอกเทศ – ไรอ่งุน่กรทูคอนสแตนเทยี – วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด  

วอเตอรฟ์รอ้นท ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสชวีติสตัวอ์นัป็นเอกลกัษณ์อกีอยา่งของเมอืง คอืนกกระจอกเทศ ณ ฟารม์เลีย้ง

นกกระจอกเทศ ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง West Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รือ่งราวอนัน่าสนใจยิง่

ของนกกระจอกเทศ ทีม่จีดุเดน่คอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญแ่ตแ่ทนทีจ่ะใชปี้กบนิกลับมคีวามช านาญใน

การใชข้าวิง่ไดอ้ยา่งรวดเร็วทีส่ดุในโลกเลยเลยทเีดยีว แถมปัจจบุนัยงัเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิส าคัญของ

ประเทศอกีดว้ย   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

เมนจูากเนือ้และไข ่ของนกกระจอกเทศ 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ขึน้ชื่อและเก่าแก่ที่สุดในแอฟรกิาใต ้กรูทคอนสแตนเทีย 

(Groot Constantia) ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้่าการเมอืงชาวดัตซ ์จนกระทั่งปัจจุบัน

ยังคงด าเนินการท าไวน์ หรอืเหลา้องุ่นอันขึน้ชือ่อยู่ และเปิดบรกิารใหค้นทั่วไปเขา้ชมภายในเกีย่วกับ
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พพิธิภณัฑไ์วนซ์ ึง่จัด แสดงประวัตคิวามเป็นมาของไวนย์อ้นหลงัไปถงึ 500ปี ในชว่งครสิตวรรษที ่18-19 

จากความมั่งคั่งในอตุสาหกรรมการผลติและจ าหน่ายไวน์ไดก้็ท าใหม้กีารสรา้งบา้น และโรงบม่ในสไตล์

สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่และสวยงาม ทีเ่รยีกวา่  เคป ดัตซ ์(Cape Dutch) มลีักษณะเป็นแบบตัวอาคาร

สขีาวมงุ หลังคาดว้ยหญา้  ประดับตกแตง่ดว้ยลวดลายปนูปัน้บรเิวณหนา้จ่ัวอนัเป็นเอกลักษณ์ทีย่งัอยูม่า

จนทุกวันนี้ ซ ึง่ท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซือ้ไวน์ขึน้ชือ่ไดต้ามอัธยาศัย จากนั้น

เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิอนัดับ 1 ใน 5 ของโลก อกีแหง่ทีท่า่นไม่

ควรพลาดในการไปเยอืนครัง้หนึ่งในชวีติ  ทัง้ในยุคใหม่ที่เมอืงนี้เคยไดรั้บเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแข่งขัน

ฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา แลว้ยังเป็นเมอืงเก่าแก่กว่า 300 ปี อกีทัง้สภาพอากาศที่ค่อนขา้ง

บรสิุทธิเ์กอืบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมอืงทีม่ลีักษณะคลา้ยอา่ง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิต่างๆออกไป

หมด  เนื่องดว้ยลักษณะภูมปิระเทศที่ตัง้อยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศ มแีหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไป

ระหวา่ง มหาสมทุรอนิเดยี และมหาสมทุรแอตแลนตคิ ปัจจบุนันีม้คีวามใหญเ่ป็นอนัดับสามและเป็นเมอืง

หลวงฝ่ายนติบิญัญัตขิองแอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรยี และบลมูฟอนเทน ซึง่เป็นเมอืงหลวงดา้นการ

บรหิารประเทศ และศูนยก์ลางทางฝ่ายตุลาการ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบรเิวณรมิอ่าว ยา่น

วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานทีพ่ักผ่อน

ตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค ่า อันงดงามรอใหท้่านไดส้ัมผัส ทัง้รา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์

บรเิวณทา่เรอืนัน้ อกีมมุมองทีต่า่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี้ 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: ลอ่งเรอืชมแมวน า้ – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป – เคปทาวน ์ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฮูทเบย ์(Hout Bay) เพือ่ล่องเรอืไปชมแมวน า้จ านวนมาก ทีพ่ากันมานอน

อาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมคีวามสุขกันตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณ เกาะซีล (Seal 

Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบทอันน่ามหัศจรรยข์องสัตวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีห่าดูไมไ่ดใ้นบา้น

เรา  จากนัน้น าทา่นชมอกีสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิน่ทีน่่ารักน่าเอ็นดไูมแ่พก้นัน่ันคอื เหลา่นกเพนกวนิ ทีม่ี

ถ ิน่อาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซม่อนทาวน ์(Simon Town) ที่มบีา้นเรอืนของเหล่ามหา

เศรษฐทีีต่ัง้ลดหลั่นกันอยูบ่นเชงิเขา หันหนา้ออกสู่ทอ้งทะเลสคีราม เหล่าบรรดานกเพนกวนิสัญชาติ

แอฟรกิันตัวนอ้ยพากันเดนิตว้มเตีย้มอย่างมคีวามสขุกันอยูบ่นหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี้ ใหท้่านได ้

ถา่ยรปูและชมอริยิาบทน่ารักนีอ้ยา่งสนุกสนาน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ย เมนกูุง้มงักร ทา่นละ 1 ตวั 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บรเิวณ 

Cape Point จดุส าคัญแห่งมหาสมทุรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผา่นเสน้ทาง

นี้ไปไดนั้้นช่างยากเย็น ท าใหม้ีต านานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดนิเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็น

เวลานาน ตัง้แต่อดีตทัง้การหายสาบสูญไปอย่างไรร้่องรอย ดว้ยกระแสคลื่นลมอันโหดรา้ย สภาพ

อากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณาเขตนี้ไปไดด้ว้ยความหวังยิง่นัน้ ชา่ง

ยากเย็นไมน่อ้ยทเีดยีว  อันเป็นทีม่าแห่งชือ่ของแหลมแห่งนี้ทีต่อ้งอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิง่

น่ันเอง 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7: เคปทาวน ์– สงิคโปร ์ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 479 

วนัที ่8: สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 972 

11.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
 

 

 

  ก าหนดวนัเดนิทาง :    10-17 ต.ค. 61  
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 
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ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมม่ที ัง้ไฟทอ์นิเตอรแ์ละบนิภายในดว้ย) 52,900.- 
 

 

  ก าหนดวนัเดนิทาง :    26 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 (วนัหยดุปีใหม)่ 
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 15,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
76,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมม่ที ัง้ไฟทอ์นิเตอรแ์ละบนิภายในดว้ย) 56,900.- 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (ทา่นละ 28 USD)  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (ทา่นละ 24 USD) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     
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    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่

ถา้เข้าพกั 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี 

ต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ าหนดใหเ้ด็กที่
มอีายุต ่ากวา่ 18 ปี ทีเ่ดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี

 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

 หนังสอืยนิยอมทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิา หรอื มารดาทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง  
     ในกรณีทีผู่ท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดแูลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่น
เดยีว จะตอ้งม ี
 ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาทีเ่ดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
 ในกรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ีไ่มใ่ช ่บดิามารดา 

 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

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

 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ และ 
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 จดหมายรับรองของผูท้ีม่ารับเด็กทีป่ระเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีทีอ่ยู ่และรายละเอยีดขอ้มลู
เพือ่การตดิตอ่ และ 
 ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนของผูท้ีม่ารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมกีารขอตรวจสอบ) และทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดข้องบดิามารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบคุคลทีเ่ด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใด
อยา่งหนึง่ 
 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย หรอื 
 เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่พรอ้มกับ ค าสั่งศาลทีใ่ห ้
สทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกิดจะตอ้งมีขอ้มูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดร้ับการรับรองจาก
ประเทศทีอ่อกเอกสารฉบบันัน้ หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยทีไ่มม่เีอกสารเหล่านี ้อาจถกูปฏเิสธ
ในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้ก าหนดทีร่ะบขุา้งตน้อาจไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัผูโ้ดยสารทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเปลีย่นเครือ่ง เวน้
แต่ผูโ้ดยสารท่านน ัน้จ าเป็นตอ้งมวีซี่าในการเดนิทางผ่านควรยื่นหนังสอืรับรองฉบับ
สมบรูณ์ระหวา่งกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทัง้หนังสอืรับรอง
และวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 

 หากผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากว่า 18ปี เดนิทางสู่แอฟรกิาใตก้่อนวันที ่1 มถิุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดนิทางไดโ้ดยที่ยังไม่ตอ้งมเีอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวันที่ 1 
มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้
 ผูโ้ดยสารทีอ่ายุต ่ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผ่านเพือ่เปลีย่น
เครือ่งทีส่นามบนินานาชาต ิ
 ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี ้
 ในกรณีทีบ่างประเทศไดม้กีารรับรองชือ่ผูป้กครองอยา่งเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของ
เด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใชย้นืแสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอย่างเชน่: หนังสอืเดนิทางของ
อนิเดยีทีม่รีะบชุือ่ผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีย้ืน่แทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้

 

 


