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South Africa 

EASY SOUTH AFRICA 

โดยสายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน ์(ET) 

7 D 4 N 

 ลดัฟ้าสู ่โจฮนัเนสเบริก์ สมัผสัความหรหูราของ Sun City 

 ตืน่เตน้กบักจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารทีี ่Lion Park   

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตวัเองขึน้สูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain  

 ลอ่งเรอืไปชมแมวน า้ นกเพนกวนิ ชมทศันยีภาพอนังดงามทีแ่หลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope)  

 สะสมไมล ์STAR ALLIANCE ได ้100% 

***คุม้ทีส่ดุพกัโรงแรมสดุหร ูTHE PALACE OF THE LOST CITY***  

***อาหารพเิศษ !!! กุง้มงักร รวมท ัง้ชมิเนือ้สตัวป่์านานาชนดิ***      
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ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 
ตอ้งมสี าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ  

และ ตอ้งมกีารประทบัตรารบัรองจากกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ
เทา่น ัน้ 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – แอดดสิอาบาบา X X ✈  

2 
แอดดสิอาบาบา – โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี – 
เมอืงซนัซติี ้

✈ ✈ 🍽 Palace of the Lost City 

3 เมอืงซนัซติี ้– สวนเสอื – โจฮนัเนสเบริก์ 🍽 🍽 🍽 Peermont Metcourt 

4 
โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์เลีย้ง
นกกระจอกเทศ – Table Mountain – ยา่นมลาย ู

🍽 🍽 🍽 Stay Easy Cape Town 

5 
ลอ่งเรอืชมแมวน ้า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์–  
แหลมกูด๊โฮป – เคปทาวน ์ 

🍽 🍽 🍽 Stay Easy Cape Town 

6 
เคปทาวน ์– Green Market Square – ยา่น
วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์– 
แอดดสิอาบาบา  

🍽 ✈ ✈  

7 แอดดสิอาบาบา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ X  

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ และ Ranger ทา่นละ 41 USD และ  
 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย ทา่นละ 21 USD*** 

  

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – แอดดสิอาบาบา 
22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิเอธโิอเปีย

แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
แอดดสิอาบาบา – โจฮนัเนสเบริก์ – พรทิอเรยี –  พพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์– เมอืงซนัซติ ี ้
01.45 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงแอดดสิอาบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดยสายการบนิเอธโิอเปียแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ET 619 

06.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิแอดดสิอาบาบา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง   

08.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้โดยเทีย่วบนิ ET 767  

13.05 น. ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa)  

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ัว่โมง) 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่“City of Jacaranda” อันสะพร่ังไปทั่วเมอืงทุกปีในชว่งเดอืนตุลาคม เป็นสัญลักษณ์ประจ า

เมอืงอนัโดดเดน่ ดอกไมส้มีว่งสด คอืดอกแจก๊การนัดา (Jacaranda)  

***ดอกแจก๊การนัดา จะบานทกุปลายเดอืนกนัยายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี***  

โดยชือ่ของเมอืงพรทิอเรยี (Pretoria) นามนี้คอืวรีบรุุษผูก้ลา้เมือ่ครัง้อดตีกาลนามวา่ แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries 

Pretorius) ปัจจุบันมคีวามส าคัญเมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมสีถานทีส่ าคัญมากมาย น าทา่นผ่านชม
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เมอืง โดยเฉพาะจตัุรสักลางเมอืง Church Square ผ่านชมอนุสาวรียข์องอดตีประธานธบิดขีองรัฐอสิระชาวบัวร์ ชือ่

พอล ครูเกอร ์ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนันัน้เป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืง อนัมอีนุสาวรยีข์องแอนดสี ์พรทีอรอีสัผูก้อ่ตัง้เมอืง 

และลกูชาย อกีทัง้สถานทีส่ าคัญทางราชการของเมอืงต่างๆ แวะถ่ายรูปกับท าเนยีบประธานาธบิดแีละทีท่ าการรฐับาล

วฒุสิภา (Union Building)  ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญอ่ลังการจนถกูจัดอนัดับเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงามตดิอันดับ

โลก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซนัซติี ้(Sun City)  เมอืงทีถู่กสรา้งตามจนิตนาการของ ชอล เคริช์เนอร ์ มหาเศรษฐี

นักลงทุนผูม้ั่งคั่ง ใชง้บประมาณมหาศาล ทัง้ระยะเวลายาวนานในการสรา้งอย่างปราณีตและสรา้งสรรคก์ว่า 18 ปี จาก

ดนิแดนอันไรค้า่ในอดตีแห่งแควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้เป็นอาณาจักรอันกวา้งใหญ่และ

พรอ้มสรรพไปดว้ยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิง่ใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทัง้ เดอะพาเลซ (The 

Palace) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน เขา้สูท่ีพั่กสดุหรูเพยีบพรอ้มไปดว้ย

สิง่อ านวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับมาตรฐานโลก ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตทิีท่า่นไม่สามารถสมัผัสได ้

จากทีใ่ดในโลก  เชญิเพลดิเพลนิกับการเลน่น ้าภายใน สระวา่ยน ้าขนาดยักษ์ ชมการจ าลองแผ่นดนิไหวทีเ่รยีกวา่ สะพาน

แหง่กาลเวลา ชมภาพยนตร ์หรอืเลอืกตกีอลฟ์ในสนามระดบัโลก ซึง่ออกแบบโดย GARY PLAYER หรอืเสีย่งโชคกบัเกมส์

การพนันนานาชนดิ ในสถานคาสโิน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Palace of the Lost City หรอื เทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เมอืงซนัซติี ้– สวนเสอื – โจฮนัเนสเบริก์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 ใหท้า่นไดอ้สิระหรอืใชส้ ิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆในโรงแรมตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่สวนเสอื (The Lion Park) เปลีย่นเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของ

แอฟรกิา ชมสตัวป่์า เชน่ เสอื ยรีาฟ มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอืน่อกีมากมายรอใหท้่านไดไ้ปสมัผัสและเก็บภาพประทับใจ

กันไดเ้ต็มที ่ซึง่สตัวเ์หล่านัน้อยู่อาศัยกันในป่าตามแบบระบบนเิวศน์อันแตกตา่งกัน ของแตล่ะชนิดสตัวนั์น้ๆ ในแตล่ะโซน

พืน้ทีอ่นัตา่งกนัออกไปเป็นการชมสตัวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอนัน่ามหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาตลิว้นๆ อนัหาชมไดย้ากยิง่ทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนือ้สตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเช่น เนือ้กวาง มา้ลาย จระเข ้ควายป่า 

ฯลฯ 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Peermont Metcourt หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ –Table Mountain – ย่าน
มลาย ู
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สูเ่มอืงเคปทาวน ์

... น. ออกเดนิทาง โดยเทีย่วบนิที ่…….. 

... น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ จากนั้นน าท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือ

นกกระจอกเทศ ณ ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง West Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รือ่งราวอัน

น่าสนใจยิง่ของนกกระจอกเทศ ทีม่จีุดเดน่คอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญ่แตแ่ทนทีจ่ะใชปี้กบนิกลับมคีวามช านาญในการใชข้า

วิง่ไดอ้ยา่งรวดเร็วทีส่ดุในโลกเลยเลยทเีดยีว แถมปัจจบุนัยังเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิส าคญัของประเทศอกีดว้ย   

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

เมนูจากเนือ้และไข ่ของนกกระจอกเทศ 

บา่ย น าทา่นขึน้กระเชา้หมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู ่ภูเขาโตะ๊ หรอื Table Mountain 1ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทาง
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ธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of Nature) ทีต่ัง้อยู่ทางทศิใตข้องเมอืงเคปทาวน์ เป็นภูเขาทีม่คีวามสงูระดบั 3563 ฟตุ 

มลีักษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดเูหมอืนโต๊ะ โดยเกดิจากการยกตัวของเปลอืกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน  

บนยอดเขามพีรรณพชืนานาชนดิและหลายชนดิเป็นพชืถิน่เดยีวทีไ่มม่ใีนทีใ่ดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภูเขานัน้

มธีรรมชาตทิีส่วยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน ้า และล าธาร น าท่านขึน้สู่จุดชมววิบนยอดเขา 

โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวน์โดยรอบไดท้ัง้หมด (ทัง้นี้การน่ังกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพอากาศอกี

ดว้ย หากมกีารปิดท าการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้เพื่อ

ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก อกีแหง่ทีท่า่นไมค่วรพลาด

ในการไปเยอืนครัง้หนึง่ในชวีติ  ทัง้ในยุคใหม่ทีเ่มอืงนีเ้คยไดรั้บเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแขง่ขนัฟตุบอลโลกในปี 2010 ทีผ่า่นมา 

แลว้ยังเป็นเมอืงเกา่แกก่วา่ 300 ปี อกีทัง้สภาพอากาศทีค่อ่นขา้งบรสิทุธิเ์กอืบตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมอืงทีม่ลีักษณะคลา้ย

อา่ง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิตา่งๆออกไปหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านผ่านชม ย่านมลายู (Malay Quarter) เป็นย่านที่มีบา้นเรือนสสีันสดใสตัดกันไปมามีชือ่ว่า Bo-Kaap ซึง่เป็น

ชมุชนชาวมลายูทีอ่พยพมาอยู่ในเมือง Cape Town ตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 ย่านแห่งนี้ตัง้อยู่บนพื้นที่ลาดชันของเนินเขา 

Signal ซึง่อยู่เหนือเขตเมอืงเกา่ขึน้ไป บรเิวณดังกลา่วขึน้ชือ่เรือ่งความรุ่มรวยทางวฒันธรรมของชาวมาเลยท์ีต่ัง้รกรากมา

ชา้นาน ไม่วา่จะเป็น รัฐสภา City Hall หรอืมัสยดิ Nurul ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1844 หรอืจะเป็นพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรข์อง

ชมุชนชาวมลายูซึง่รวบรวมเรือ่งราวตัง้แตปี่ 1760 นอกจากนี้ยังโดดเด่นจากบา้นเรอืนสฉูีดฉาดตามถนนหนิซอกเล็กซอก

นอ้ยซึง่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของยา่นนี ้ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Stay Easy Cape Town หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
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ลอ่งเรอืชมแมวน า้ – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป – เคปทาวน ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน า้จ านวนมาก ทีพ่ากันมานอนอาบแดดรับความ

อบอุน่จากแสงอาทติยอ์ยา่งมคีวามสขุกันตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเกาะซลี (Seal Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบท

อนัน่ามหัศจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีห่าดไูมไ่ดใ้นบา้นเรา (ทัง้นี้การลอ่งเรอืตอ้งขึน้กับสภาพอากาศดว้ย หากมกีาร

ปิดท าการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัย

ของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ)  จากนั้นน าท่านชมอกีสัตวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิน่ทีน่่ารักน่าเอ็นดูไม่แพก้ันน่ันคอื เหล่านก

เพนกวนิ ทีม่ถี ิน่อาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซมอ่นทาวน ์(Simon Town) ทีม่บีา้นเรอืนของเหลา่มหาเศรษฐี

ทีต่ัง้ลดหลั่นกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหล่าบรรดานกเพนกวนิสญัชาตแิอฟรกิันตัวนอ้ยพากันเดนิ

ตว้มเตีย้มอยา่งมคีวามสขุกนัอยู่บนหาดโบลเดอรอ์นัสงบเงยีบนี ้ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและชมอริยิาบทน่ารักนีอ้ยา่งสนุกสนาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
พเิศษ บรกิารทา่นดว้ย เมนูกุง้มงักร ทา่นละ 1 ตวั 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ  Cape Point 

จุดส าคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผ่านเสน้ทางนี้ไปไดนั้น้ชา่งยากเย็น ท าใหม้ี

ต านานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสนัีกเดนิเรือ ทีก่ล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่อดตีทัง้การหายสาบสูญไปอย่างไร ้

ร่องรอย ดว้ยกระแสคลืน่ลมอันโหดรา้ย สภาพอากาศอนัแปรปรวนเสมอ ท าใหม้กีารกลา่วถงึการกา้วผา่นอาณาเขตนี้ไปได ้

ดว้ยความหวังยิ่งนั้น ช่างยากเย็นไม่นอ้ยทีเดียว  อันเป็นที่มาแห่งชือ่ของแหลมแห่งนี้ที่ตอ้งอาศัยความศรัทธาแห่ง

ความหวงัยิง่น่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Stay Easy Cape Town หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

เคปทาวน ์– Green Market Square – ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์– 
สนามบนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่Green Market Square เป็นตลาดทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงเคปทาวน์ ซึง่มสีนิคา้หลากหลายชนดิมากมาย 

อาทเิช่น ผา้ชนิดต่างๆ สรอ้ยคอ หนา้กาก สนิคา้พื้นเมือง ของฝากต่างๆมากมาย ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ฝากตาม
อัธยาศัย จากนัน้น าท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบรเิวณรมิอา่ว ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victoria 

& Alfred Waterfront ) สถานทีพั่กผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศกอ่นค า่ อันงดงามรอใหท้า่นไดส้มัผัส ทัง้รา้นอาหาร 
รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณทา่เรอืนัน้ อกีมมุมองทีต่า่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี้ 

 

11.30 น.          

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเคปทาวน์ 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิเคปทาวน ์

14.55 น.  เดนิทางกสูเ่มอืงแอดดสิอาบาบา โดยเทีย่วบนิที ่ET 846  

22.20 น. ถงึสนามบนิแอดดสิอาบาบา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง 
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แอดดสิอาบาบา – กรงุเทพฯ 
00.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ET 618 

13.20 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดิภ์าพ 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:        07-13 ม.ีค. 61 / 23-29 พ.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,911.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั เนือ่งจากโรงแรมในแอฟรกิาใตไ้มม่บีรกิารหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง) 

- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

(ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั เนือ่งจากโรงแรมในแอฟรกิาใตไ้มม่บีรกิารหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง) 

- 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:        06-12 เม.ย. 61 / 11-17 เม.ย. 61 

(ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั เนือ่งจากโรงแรมในแอฟรกิาใตไ้มม่บีรกิารหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง) 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  

(ต ัว๋กรงุเทพ-แอฟรกิาใต-้กรงุเทพ และ ไฟลตภ์ายใน) 

20,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่ 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,911.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั เนือ่งจากโรงแรมในแอฟรกิาใตไ้มม่บีรกิารหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง) 

- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

(ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั เนือ่งจากโรงแรมในแอฟรกิาใตไ้มม่บีรกิารหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง) 

- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั เนือ่งจากโรงแรมในแอฟรกิาใตไ้มม่บีรกิารหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง) 

- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  

(ต ัว๋กรงุเทพ-แอฟรกิาใต-้กรงุเทพ และ ไฟลตภ์ายใน) 

20,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่ 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ โปรดสอบถาม 
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“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ และ Ranger ทา่นละ 41 USD และ  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย ทา่นละ 21 USD*** 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

 เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง  
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ
 รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

 คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั)  
4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน15ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
 ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 
 จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ 
จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิทา่นละไมเ่กนิ 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม (ส าหรับไฟลตน์านาชาต)ิ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 
6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
8. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
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คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก
เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก. ต่อชิน้ และมากกวา่ 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิคนขับรถ ไกดท์อ้งถิน่ และ Ranger (ทา่นละ 41 USD) 
6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย(โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 USD ) 

7. ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับคนตา่งชาต ิ
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่

ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้)  
2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละ

ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับ

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี 

ต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ าหนดใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี ที่
เดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี ้

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี
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 ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้ 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้  

 หนังสอืยนิยอมทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรจากบดิา หรอื มารดาทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และหนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 เดอืน

กอ่นวนัเดนิทาง  
 ในกรณีทีผู่ท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดแูลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่นเดยีว จะตอ้งม ี

 ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาทีเ่ดนิทางพรอ้มกับเด็ก 

 ในกรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ีไ่มใ่ช ่บดิามารดา 

 ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทบัตรารับรองจากกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้  

 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย และ 

 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 

 ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

 ส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้ 

และ 

 จดหมายรับรองของผูท้ีม่ารับเด็กทีป่ระเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีทีอ่ยู ่และรายละเอยีดขอ้มลูเพือ่การตดิตอ่ และ 

 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตัวประชาชนของผูท้ีม่ารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยูอ่าศัย (หากมกีารขอตรวจสอบ) และทีอ่ยู่

และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต ิดต่อไดข้องบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยใน
แอฟรกิา เอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย หรอื 

 เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่พรอ้มกบั ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมขีอ้มูลของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใชภ่าษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนัน้เป็น
ภาษาอังกฤษ และตอ้งไดรั้บการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับนัน้ หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยทีไ่ม่มเีอกสารเหล่านี้ อาจถูก

ปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้ก าหนดทีร่ะบขุา้งตน้อาจไม่มผีลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารทีอ่ยู่ในระหวา่งการเปลีย่นเครือ่ง เวน้แตผู่โ้ดยสารทา่นน ัน้จ าเป็นตอ้งมวี ี
ซ่าในการเดนิทางผ่านควรยืน่หนังสอืรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวซี่าในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทัง้

หนังสอืรับรองและวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

 

E. ขอ้ยกเวน้  

 หากผูโ้ดยสารทีอ่ายุต ่ากว่า 18ปี เดนิทางสูแ่อฟรกิาใตก้่อนวันที ่1 มถิุนายน พ.ศ.2558 สามารถเดนิทางไดโ้ดยทีย่ังไม่ตอ้งมี

เอกสารเหลา่นี ้โดยสามารถเดนิทางกลบัหลงัวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้

 ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผา่นเพือ่เปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนินานาชาต ิ

 ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี้ 

 ในกรณีทีบ่างประเทศไดม้กีารรับรองชือ่ผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของเด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใชย้ืน

แสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอย่างเช่น: หนังสอืเดนิทางของอนิเดยีทีม่รีะบุชือ่ผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนี้ยืน่แทน
เอกสารใบแจง้เกดิได ้

 

 


