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 ลัดฟ้าสูโ่จฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่า
พื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้  

 ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสตัว์ซาฟารีท่ี พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ  

 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ 
อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ ล่องเรือไปชมแมวน ้า นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามท่ีแหลมกู๊ดโฮป    
(Cape of Good Hope)  

***คุ้มที่สุดพักโรงแรมสุดหรู THE PALACE OF THE LOST CITY***  
***อาหารพิเศษ !!! กุ้งมังกร รวมทั งชิมเนื อสัตวป์่านานาชนิด***      

ส้าหรับผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี (ดูข้อมลูท้ายโปรแกรม) 
ต้องมีส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั น 

 
         ก้าหนดการเดินทาง   
วันที่  11-18 เม.ย. 62 75,900.-  
วันที่  17-24 เม.ย. 62 63,900.- 
วันที่  1-8 พ.ค. 62 63,900.- 
วันที่  19-26 มิ.ย. 62 63,900.- 

 
      เส้นทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค้่า 
โรงแรมที่พัก  
หรือเทียบเท่า  

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์   ✈ ✈ ✈  

2 
สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – พิพิธภัณฑ์วูร์เทรค
เกอร์ – Union Building – เมืองซันซิตี้ ✈ O O 

THE PALACE OF 
THE LOST CITY 

3 สวนเสือ – หมู่บ้านเลเซดี   O O O 
PEERMONT 
METCOURT 

4 โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain                      O ✈ O 
STAY EASY CITY 
BOWL 
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5 
ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย – 
วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 

O O X 
STAY EASY CITY 

BOWL 

6 
ล่องเรือชมแมวน้้า – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แห
ลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์ – สิงคโปร์   

O O O 
STAY EASY CITY 

BOWL 

7 เคปทาวน์ – สิงคโปร์   O ✈ ✈  

8 กรุงเทพฯ   ✈ ✈ 
 

✈ 
 

 
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – สิงคโปร์   

18.00 น.
  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
สิงคโปร์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่าน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 981 
***คณะเดินทางตั งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.00 น. และถึงสิงคโปร์ 
เวลา 00.25 น.*** 

วันที่ 2: สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ – Union Building – เมืองซัน
ซิตี  

00.40 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์  เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
01.30 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 478 

***คณะเดินทางตั งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.00 น. และถึงโจฮันเน
สเบิร์ก เวลา 06.35 น.*** 
***คณะเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย. และ 4-11 มิ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 01.25 น. และถึงโจ
ฮันเนสเบิร์ก เวลา 06.10 น.*** 

06.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 
6 ชั่วโมง) จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนี้คือวีรบุรุษผู้กล้าเมื่อครั้งอดีต
กาลนามว่า แอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความส้าคัญเมืองหลวงด้านการ
บริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานท่ีส้าคัญมากมาย น้าท่านชมในบริเวณเมือง โดยเฉพาะ จัตุรัสกลาง
เมือง Church Square ชมอนุสาวรีย์ของอดีตประธานธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ ชื่อพอล ครูเกอร์ 



 

รหัสโปรแกรม : LPG1-JNBSQ001                                                                                                      

ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมือง อันมีอนุสาวรีย์ของแอนดีส์ พรีทอรีอัสผู้
ก่อตั้งเมือง และลูกชาย อีกท้ังสถานท่ีส้าคัญทางราชการของเมืองต่างๆ เช่น ท้าเนียบประธานาธิบดี
และที่ท้าการรัฐบาลวุฒิสภา ท่ีมีความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการจนถูกจัดอันดับเป็น
สถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกด้วย  นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้ว อีกสถานท่ีแห่ง
ความรู้ เพื่อเข้าถึงชนพื้นเมืองผู้กล้า ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์ เทรคเกอร์ (Voortrekker 
Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพื้นเมือง อีกท้ังวิถีแห่ง
ชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนั้นน้าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบริเวณ Union 
Building ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานท่ีตั้งของท้าเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์ส้าคัญ
ต่างๆของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นท่ีนี่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมน
เดลา (Nelson Mandala) ท่ียืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ารับต้าแหน่งท่ีนี่ เมื่อปี 1994 
เป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้ 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก(Pilanesburg) เพื่อจากนั้น

น้าท่านสู่ท่ีพักสุดหรูและพร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี  (Sun City)  เมืองท่ีถูกสร้าง
ตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ชเนอร์  มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้มั่งคั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ท้ัง
ระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีต
แห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และ
พร้อมสรรพไปด้วยสถานท่ีพักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมท้ัง เดอะ
พาเลซ (The Palace) ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน 
เข้าสู่ท่ีพักสุดหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก 
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติท่ีท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากท่ีใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
ท่ีสุดของการท่องเท่ียวมายังแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ท่านจะมี
โอกาสได้ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค้่า ท่ีพากัน
ออกหากินในยามค่้า อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ท้ังสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหา
กินในช่วงเวลานั้น ***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้า
ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ ส้าหรับผู้เดินทางท่ีมีอายุต่้ากว่า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย
ในทุกกรณี*** 
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ค้่า      รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก      เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3: สวนเสือ – หมู่บ้านเลเซด ี  
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการท่องเท่ียวเป็นแบบซาฟารี 

อันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ท่านได้
ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มท่ี  ซึ่งสัตว์เหล่านั้นอยู่อาศัยกันในป่าตาม
แบบระบบนิเวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ ในแต่ละโซนพื้นท่ีอันต่างกันออกไปเป็ น
การชมสัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติล้วนๆ อันหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเลเซดี หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้น้าเสนอวิถีชีวิตหลากหลาย

รูปแบบและประวัติความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ได้อย่างละเอียดและ
น่าสนใจ ท้ังรูปแบบบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย  ศิลปะการแสดงต่างๆ รอให้ท่านได้ศึกษาและเรียนรู้อย่าง
น่าสนใจ หลังการชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีท้าให้เราเข้าถึงชนพื้นเมืองในเวลาอันรวดเร็วนี้แล้ว และ
ให้ท่านได้ชมโชว์พื้นเมือง ของชาวเลเซ 

ค้่า       รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
พิเศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนื อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื อกวาง ม้าลาย 
จระเข้ ควายป่า ฯลฯ 

ที่พัก      เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก PEERMONT METCOURT หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4: โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain  
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
... น. น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน ์
... น. ออกเดินทาง โดยเท่ียวบินท่ี BA…….. 
บ่าย น้าท่านขึ้นกระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคป
ทาวน์ เป็นภูเขาท่ีมีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิด
จากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิด
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และหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวท่ีไม่มีในท่ีใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานั้นมีธรรมชาติ
ท่ีสวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน้้า และล้าธาร น้าท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบน
ยอดเขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ท้ังหมด (ท้ังนี้การนั่งกระเช้า
ต้องขึ้นกับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิดท้าการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการโดยท่ีไม่จ้าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ) 

ค้่า      รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก       เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5: ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย – วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด – วอเตอร์ฟ

ร้อนท ์
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์ม

เลี ยงนกกระจอกเทศ ท่ีมีชื่อเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm  เรียนรู้เรื่องราวอัน
น่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ท่ีมีจุดเด่นคือ เป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนท่ีจะใช้ปีกบินกลับมี
ความช้านาญในการใช้ขาวิ่งได้อย่างรวดเร็วท่ีสุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์
เศรษฐกิจส้าคัญของประเทศอีกด้วย   

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
เมนูจากเนื อและไข่ ของนกกระจอกเทศ 

บ่าย จากนั้นน้าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อและเก่าแก่ท่ีสุดในแอฟริกาใต้ กรูทคอนสแตนเทีย 
(Groot Constantia) ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผู้ว่าการเมืองชาวดัตซ์ จนกระท่ังปัจจุบัน
ยังคงด้าเนินการท้าไวน์ หรือเหล้าองุ่นอันขึ้นชื่ออยู่ และเปิดบริการให้คนท่ัวไปเข้าชมภายในเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ไวน์ซึ่งจัด แสดงประวัติความเป็นมาของไวน์ย้อนหลังไปถึง 500ปี ในช่วงคริสตวรรษท่ี 18-
19 จากความมั่งคั่งในอุตสาหกรรมการผลิตและจ้าหน่ายไวน์ได้ก็ท้าให้มีการสร้างบ้าน และโรงบ่มใน
สไตล์สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ท่ีเรียกว่า  เคป ดัตซ์ (Cape Dutch) มีลักษณะเป็นแบบ
ตัวอาคารสีขาวมุง หลังคาด้วยหญ้า  ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นบริเวณหน้าจั่วอันเป็น
เอกลักษณ์ท่ียังอยู่มาจนทุกวันนี้ ซึ่งท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื้อไวน์ขึ้นชื่อได้
ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 
ของโลก อีกแห่งท่ีท่านไม่ควรพลาดในการไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต  ท้ังในยุคใหม่ท่ีเมืองนี้เคยได้รับ
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เกียรติเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ท่ีผ่านมา แล้วยังเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกท้ัง
สภาพอากาศท่ีค่อนข้างบริสุทธิ์เกือบตลอดท้ังปี ด้วยเป็นเมืองท่ีมีลักษณะคล้ายอ่าง มีลมพัดแรงจน
พัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด  เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศท่ีตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มี
แหลมกู๊ดโฮปท่ียื่นออกไประหว่าง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค ปัจจุบันนี้มีความ
ใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลู
มฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ และศูนย์กลางทางฝ่ายตุลาการ จากนั้นน้าท่าน
ถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & 
Alfred Waterfront ) สถานท่ีพักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่้า อันงดงามรอให้ท่านได้
สัมผัส ท้ังร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนั้น อีกมุมมองท่ีต่างและน่าสนใจของเมืองโร
แมนติกนี้ 

ค้่า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ที่พัก        เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6: ล่องเรือชมแมวน ้า – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์  
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน ้าจ้านวนมาก ท่ีพากันมานอน

อาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณ เกาะซีล (Seal 
Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้าน
เรา  จากนั้นน้าท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นท่ีน่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน 
ท่ีมีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ท่ีมีบ้านเรือนของเหล่า
มหาเศรษฐีท่ีตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวิน
สัญชาติแอฟริกันตัวน้อยพากันเดินต้วมเตี้ยมอย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงียบนี้ 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนี้อย่างสนุกสนาน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
พิเศษ บริการท่านด้วย เมนูกุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว 

บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ 
บริเวณ Cape Point จุดส้าคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ 
ผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั้นช่างยากเย็น ท้าให้มีต้านานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรือ ท่ีกล่าวขาน
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กันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่อดีตทั้งการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคลื่นลมอันโหดร้าย 
สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ท้าให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนี้ไปได้ด้วยความหวังยิ่ง
นั้น ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว  อันเป็นท่ีมาแห่งชื่อของแหลมแห่งนี้ท่ีต้องอาศัยความศรัทธาแห่ง
ความหวังย่ิงนั่นเอง 

ค้่า       รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก        เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7: เคปทาวน์ – สิงคโปร์  
07.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินของเมืองเคปทาวน์ 
10.40 น. ออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 479 

**คณะเดินทางวันที่ 4-11มิ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 11.00น. และถึงสงิคโปร์ เวลา 06.10น.** 
วันที่ 8: สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 972 

***คณะเดินทางตั งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.35 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 11.05 น.*** 

11.05 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 
ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง
ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
น้้าเงิน) เดินทาง  
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หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มฉิะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั งสิ น 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 
 

ก้าหนดวันเดินทาง :   11-18 เม.ย. 62  

อัตราค่าบริการ ราคา 
ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 75,900.- 
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) - 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 75,900.- 
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

75,900.- 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมเที่ยวบินอินเตอร์และเที่ยวบินภายใน) 52,900.- 
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ก้าหนดวันเดินทาง :   17-24 เม.ย. 62 
1-8 พ.ค.62  
19-26 มิ.ย.62   

อัตราค่าบริการ ราคา 
ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 63,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) - 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 63,900.- 
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 

63,900.- 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมเที่ยวบินอินเตอร์และเที่ยวบินภายใน) 42,900.- 
 
อัตราค่าบริการนี รวม  

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ้านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

        ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
          ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 
         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
         เบี ยประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี ยประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
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         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

, ค่าน้้าหนักเกินจากทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 2 ชิ้น (ส้าหรับเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ), และสัมภาระเกินกว่า 23 กก. มากกว่า 1 ชิ้น (ส้าหรับเที่ยวบินภายในประเทศ), ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (ท่านละ 28 USD)  
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ท่านละ 24 USD) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ้าแล้วเท่านั น 
2. ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท้าการจองคิวยื่นวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี  
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
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สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ท้ังหม 
 

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ้าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 

 

 
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส้ารองท่ีนั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเคร่ืองบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ
บินก้าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา 
เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ
ร่างกาย และอ้านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เท่านั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ้านวนที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้า
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัด
จ้ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้า
ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)  ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่
ครบตามจ้านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์
ทั งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 
เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการ
แยกห้องพัก 
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2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง ส้าหรับผู้ที่มีอายตุ่้ากว่า 18 ปี 

ตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก้าหนดให้เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี ที่
เดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  

A. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี 

 ส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น 

B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมี 

 ส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น  
 หนังสือยินยอมท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา หรือ มารดาท่ีไม่ได้เดินทางมาด้วย และหนังสือยินยอมต้องมี
อายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง  
     ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงท่านเดียว จะต้องมี 
 ค้าส่ังศาลท่ีให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาท่ีเดินทางพร้อมกับเด็ก 
 ในกรณีท่ีบิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้น้าใบมรณะบัตรมาแสดง 

C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา 

 ส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น  
 หนังสือยินยอมให้เดินทางท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และ 
 ส้าเนาเอกสารบัตรประจ้าตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และ 
 ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 

 

D. หากเด็กเดินทางคนเดียว 

 ส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจากกงสุลเท่านั้น และ 
 จดหมายรับรองของผู้ท่ีมารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ท่ีอยู่ และรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อ  
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 ส้าเนาเอกสารบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ท่ีมารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมีการ
ขอตรวจสอบ) และท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และ
บุคคลท่ีเด็กจะไปอยู่อาศัยด้วยในแอฟริกา เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 หนังสือยินยอมให้เดินทางท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ 
 เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ ค้าสั่งศาลท่ีให้สิทธิในการดูแลเด็ก
โดยสมบูรณ ์

โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปล
เอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศท่ีออกเอกสารฉบับนั้น หากผู้โดยสาร
เดินทางโดยท่ีไม่มีเอกสารเหล่านี้ อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้ 

ข้อก้าหนดที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารท่ีอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่าน
นั นจ้าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการ
เดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกท้ังหนังสือรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 

 หากผู้โดยสารท่ีอายุต่้ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 สามารถเดินทางได้
โดยที่ยังไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 ได ้
 ผู้โดยสารท่ีอายุต่้ากว่า 18ปี ไม่จ้าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบิน
นานาชาติ 
 ผู้โดยสารท่ีอายุต่้ากว่า 18ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต้ ไม่จ้าเป็นต้องแสดงเอกสารเหล่านี้ 
 ในกรณีท่ีบางประเทศได้มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสาร
เหล่านี้สามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทางของอินเดียท่ีมีระบุชื่อผู้ปกครองของ
เด็ก สามารถใช้เอกสารนี้ย่ืนแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้ 

 


