
 

BHT9190771 ทวัร์แอฟริกา Once in South Africa แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HILIGHT 
• ลดัฟ้าสูป่ระเทศแอฟรกิาใต ้ประเทศที�ไดรั้บเลอืก

เป็นเจา้ภาพฟตุบอลโลกปี 2010 

• ตื�นเตน้กบักจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารทีี� พลีนัเน

สเบริก์ (Pilanesburg) ทอ่งป่าซาฟาร ี 

• เที�ยวชมเมอืงเคปทาวน ์เมอืงที�ข ึ-นชื�อวา่สวยที�สดุตดิ 

1 ใน 10 ของโลก 

• ขึ-นกระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึ-นสูจ่ดุชมววิดา้นบน 

Table Mountain  

• ลอ่งเรอืไปชมแมวนํ7า นกเพนกวนิ ชมทัศนยีภาพอนั

งดงามที�แหลมกูด๊โฮป    (Cape of Good 

Hope)  

***คุม้ที�สดุพกัโรงแรมสดุหร ูTHE PALACE 

OF THE LOST CITY***  

***อาหารพเิศษ !!! ล ิ7มรสเนื7อสตัวป่์านานา

ชนดิ***      

Once in South 
Africa  

แอฟรกิาใต ้ 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร[์SQ] 
เดนิทาง : พฤษภาคม – สงิหาคม 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 59,900-  
 



 

 

 

สําหรบัผูท้ ี�มอีายตุํ�ากวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสีําเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีาร

ประทบัตรารบัรองจากกงสลุเทา่น ั7น 

กาํหนดการเดนิทาง 
วนัที�  08-15, 15-22 ,22-29 พ.ค. 62, 29พ.ค. – 05 ม.ิย. 62 59,900  

วนัที�  04-11, 12-19 ม.ิย. 62, 26ม.ิย. – 03 ก.ค. 62 59,900 

วนัที�  03-10, 10-17 ,17-24, 24-31 ก.ค. 62, 31ก.ค. – 07 ส.ค. 62 59,900 

วนัที�  14-21 ส.ค. 62 , 28 ส.ค.-04 ก.ย. 62 59,900 

วนัที�  11-18, 18-25  ก.ย. 62 65,900 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�
พกั 

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  
    

 

2 
สงิคโปร ์– โจฮนัเนสเบริก์ - พรทิอเรยี –Union 
Building  - เมอืงซนัซติ ี7 -  Game Drive  O O 

THE PALACE 
OF THE 

LOST CITY 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
สวนเสอื – โจฮนัเนสเบริก์ - หา้ง Mall of Africa – ช้
อปปิ7 ง – ล ิ7มรสบารบ์คีวิเนื7อสตัว ์ O O O 

PEERMONT 
METCOURT 
หรอืเทยีบเทา่ 

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

5 ลอ่งเรอืชมแมวนํ7า – กรทูคอนสแตนเทยี - วคิตอเรยี 
แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์ O O X 

STAY EASY 
CITY BOWL  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงู
นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป – เคป
ทาวน ์

O O O 
STAY EASY 
CITY BOWL 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O   
 

8 กรงุเทพฯ      
 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิสงิคโปร ์

พบเจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที�ยวบนิที� SQ 981 

***คณะเดนิทางต ั7งแตว่นัที� 3 ก.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.10 น. และถงึสงิค
โปร เวลา 00.25 น.*** 

วนัที� 2 
สงิคโปร ์- โจฮนัเนสเบริก์ – รปูปั7นเนลสนั แมนเดลา – อทุยานพลีนัเนสเบริก์ – 

Game Drive - Sun City 

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

02.00 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที�ยวบนิที� SQ 478 

***คณะเดนิทางต ั7งแตว่นัที� 3 ก.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.30 น. และถงึโจ
ฮนัเนสเบริก์ เวลา 06.10 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที� 4-11 ม.ิย. 62 ออกเดนิทางเวลา 01.25 น. และถงึโจฮนัเนสเบริก์ 
เวลา 06.10 น.*** 

06.35 น.  ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศ

ไทย 6 ชั�วโมง) จากนั-นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงพรทิอเรยี (Pretoria) นามนี-คอืวรีบุรุษผูก้ลา้เมื�อ

ครั -งอดตีกาลนามวา่ แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) ปัจจุบันมคีวามสําคัญเมอืงหลวง

ดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมสีถานที�สําคัญมากมาย ชมภายนอกพพิธิภณัฑว์ูรเ์ทรคเกอร ์

(Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับ

พื-นเมอืง อกีทั -งวถิแีห่งชาวบัวรช์นพื-นเมอืงผวิขาวกับการอพยพ จากนั-นนําท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ

บรเิวณ Union Building ซึ�งบรเิวณนี-เป็นสถานที�ตั -งของทําเนียบประธานาธปิดขีองแอฟรกิาใต ้ซึ�ง

มเีหตุการณ์สําคัญต่างๆของประวัตศิาสตรเ์กดิขึ-นที�นี� ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรูปคู่กับรูปปั-นอดตีประธา

นาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที�ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเขา้รับ

ตําแหน่งที�นี�เมื�อปี 1994 เป็นประธานาธบิดีที�ไดรั้บเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของ

แอฟรกิาใต ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

 

จากนั-นนําท่านเดนิทางต่อสู่เขตวนอุทยานสตัวป่์าขุนเขาพลีนัเนสเบริก์(Pilanesburg) เพื�อ

จากนั-นนําท่านสูท่ี�พักสดุหรูและพรอ้มดว้ยกจิกรรมหลากหลาย เมอืงซนัซติ ี7 (Sun City)  เมอืงที�

ถกูสรา้งตามจนิตนาการของ ชอล เคริช์เนอร ์มหาเศรษฐนัีกลงทุนผูม้ั�งคั�ง ใชง้บประมาณมหาศาล 

ทั -งระยะเวลายาวนานในการสรา้งอยา่งปราณีตและสรา้งสรรคก์วา่ 18 ปี จากดนิแดนอันไรค้า่ในอดตี

แห่งแควน้ Bophuthatswana บรเิวณตอนกลางของแอฟรกิาใต ้เป็นอาณาจักรอันกวา้งใหญ่และ

พรอ้มสรรพไปดว้ยสถานที�พักผอ่นตากอากาศอันสวยหรแูละยิ�งใหญอ่ลังการรวมตัวกนั รวมทั-ง เดอะ



 

พาเลซ (The Palace) ที�สรา้งขึ-นในปี ค.ศ.1992 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน 

เขา้สู่ที�พักสดุหรูเพียบพรอ้มไปดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวกครบครัน ดว้ยบรกิารระดับมาตรฐานโลก 

ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตทิี�ทา่นไมส่ามารถสมัผัสไดจ้ากที�ใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเดน่

ที�สุดของการท่องเที�ยวมายังแอฟรกิาใต ้คือ ซาฟารลีอดจ ์บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี- ท่านจะมี

โอกาสไดถ้า่ยรปูและสมัผัสสตัวป่์าแบบใกลช้ดิ กบั กจิกรรมสอ่งสตัวซ์าฟารยีามพลบคํ�า ที�พากนั

ออกหากนิในยามคํ�า อันเป็นวัฏจักรชวีติอันน่าพศิวง ทั -งสัตวป่์านอ้ยใหญ่นานาชนดิจะพากันออกหา

กนิในชว่งเวลานั-น ***เพื�อความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ ทางซาฟาร ีขอสงวนสทิธิ�การ

เขา้ร่วมกจิกรรมส่องสตัว ์สําหรับผูเ้ดนิทางที�มีอายุตํ�ากว่า 12 ปี และสงวนสทิธิVในการไม่คืน

คา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี*** 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที�พกั    นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก THE PALACE OF THE LOST CITY หรอืเทยีบเทา่ 

คํ�า 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร อาหารพื-นเมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนื7อสตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเชน่ เนื7อกวาง มา้ลาย 
จระเข ้ควายป่า ฯลฯ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก PEERMONT METCOURT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4 โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์- Table Mountain 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

... น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื�อเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน(์Cape 
Town) 

วนัที� 3 สวนเสอื – โจฮนัเนสเบริก์ - หา้ง Mall of Africa – ชอ้ปปิ7 ง – ลิ7มรสบารบ์คีวิเนื7อสตัว ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูส่วนเสอื (The Lion Park)  เปลี�ยนเป็นบรรยากาศการทอ่งเที�ยวเป็นแบบซาฟาร ี

อันโดดเด่นของแอฟรกิา ชมสัตวป่์า เชน่ เสอืขาว มา้ลาย และสัตวแ์ปลกๆอื�นอกีมากมายรอใหท้่าน

ไดไ้ปสัมผัสกันอย่างใกลช้ดิและเก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มที�  ซึ�งสัตวเ์หล่านั-นอยู่อาศัยกันในป่า

ตามแบบระบบนเิวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนดิสัตวนั์-นๆ ในแต่ละโซนพื-นที�อันต่างกันออกไป

เป็นการชมสตัวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอนัน่ามหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาตลิว้นๆ อนัหาชมไดย้ากยิ�งทเีดยีว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื-นเมอืงนเมอืง 

บา่ย 

 

 

 

จากนั-นนําท่านเดนิทางตอ่ไปยังหา้ง Mall of Africa ซึ�งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ตดิอันดับของประเทศ

แอฟรกิา มสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกซื-อ ทั -งสนิคา้แบรด์เนม สนิคา้พื-นเมอืงและรา้นอาหารมากมาย 

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิ-งตามอธัยาศัย 



 

... น. ออกเดนิทาง โดยเที�ยวบนิที� BA…….. 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื-นเมอืง 

บา่ย นําทา่นขึ-นกระเชา้หมนุรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู ่ภเูขาโตะ๊ หรอื Table Mountain 1ใน 7 สิ�ง

มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of Nature) ที�ตั -งอยูท่างทศิใตข้องเมอืง

เคปทาวน ์เป็นภเูขาที�มคีวามสงูระดับ 3563 ฟตุ มลีักษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดเูหมอืนโตะ๊ โดย

เกดิจากการยกตัวของเปลอืกโลกประกอบกบัการกดักรอ่นโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานา

ชนดิและหลายชนดิเป็นพชืถิ�นเดยีวที�ไมม่ใีนที�ใดในโลก (Endemic Species) ขา้งบนภเูขานั-นมี

ธรรมชาตทิี�สวยงามผสมผสานกนัอยา่งลงตัวผา่น ภเูขา, หบุเขา สายนํ-า และลําธาร นําทา่นขึ-นสูจ่ดุ

ชมววิบนยอดเขา โดยจากจดุนี-ทา่นจะสามารถมองเห็นเมอืงเคปทาวนโ์ดยรอบไดทั้ -งหมด (ทั -งนี-การ

นั�งกระเชา้ตอ้งขึ-นกบัสภาพอากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดทําการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVในการ

เปลี�ยนแปลงรายการโดยที�ไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทั -งนี-เพื�อความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

สําคัญ) 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5 ลอ่งเรอืชมแมวนํ 7า – กรทูคอนสแตนเทยี - วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์

รอ้นท ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืฮูทเบย ์(Hout Bay) เพื�อล่องเรอืไปชมแมวนํ7าจํานวนมาก ที�พากันมา

นอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมีความสุขกันตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเกาะซลี 

(Seal Island) ซึ�งเป็นวถิีชวีติน่ารักๆ อริยิาบทอันน่ามหัศจรรยข์องสัตวโ์ลกน่ารักอีกชนิดที�หาดู

ไมไ่ดใ้นบา้นเรา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื-นเมอืง  

บา่ย จากนั-นนําท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลติไวน์ขึ-นชื�อและเก่าแก่ที�สุดในแอฟรกิาใต ้กรูทคอนสแตนเทยี 

(Groot Constantia) ที�สรา้งขึ-นตั -งแตปี่ ค.ศ. 1692 โดยผูว้า่การเมอืงชาวดัตซ ์จนกระทั�งปัจจุบัน

ยังคงดําเนนิการทําไวน ์หรอืเหลา้องุน่อันขึ-นชื�ออยู ่และเปิดบรกิารใหค้นทั�วไปเขา้ชมภายในเกี�ยวกบั

พพิธิภัณฑไ์วน์ซึ�งจัด แสดงประวัตคิวามเป็นมาของไวน์ยอ้นหลังไปถงึ 500ปี ในชว่งครสิตวรรษที� 

18-19 จากความมั�งคั�งในอตุสาหกรรมการผลติและจําหน่ายไวนไ์ดก้็ทําใหม้กีารสรา้งบา้น และโรงบม่

ในสไตลส์ถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ที�เรยีกวา่  เคป ดัตซ ์(Cape Dutch) มลีักษณะเป็น

แบบตัวอาคารสขีาวมุง หลังคาดว้ยหญา้  ประดับตกแต่งดว้ยลวดลายปูนปั-นบรเิวณหนา้จั�วอันเป็น

เอกลักษณ์ที�ยังอยู่มาจนทุกวันนี- ซึ�งท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลอืกซื-อไวน์ขึ-นชื�อได ้

ตามอัธยาศัย จากนั-นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 



 

ของโลก อกีแหง่ที�ทา่นไมค่วรพลาดในการไปเยอืนครั -งหนึ�งในชวีติ  ทั -งในยคุใหมท่ี�เมอืงนี-เคยไดรั้บ

เกยีรตเิป็นเจา้ภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที�ผ่านมา แลว้ยังเป็นเมอืงเกา่แกก่ว่า 300 ปี อกี

ทั -งสภาพอากาศที�คอ่นขา้งบรสิทุธิVเกอืบตลอดทั-งปี ดว้ยเป็นเมอืงที�มลีักษณะคลา้ยอา่ง มลีมพัดแรง

จนพัดเอามลพษิตา่งๆออกไปหมด  เนื�องดว้ยลักษณะภมูปิระเทศที�ตั -งอยูท่างตอนใตส้ดุของประเทศ 

มแีหลมกู๊ดโฮปที�ยื�นออกไประหวา่ง มหาสมุทรอนิเดยี และมหาสมุทรแอตแลนตคิ ปัจจุบันนี-มคีวาม

ใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมอืงหลวงฝ่ายนติบิัญญัตขิองแอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรยี และบลู

มฟอนเทน ซึ�งเป็นเมอืงหลวงดา้นการบรหิารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนั-นนําทา่น

ถา่ยรูปและพักผ่อนบรเิวณรมิอา่ว ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victoria & 

Alfred Waterfront ) สถานที�พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนคํ�า อันงดงามรอใหท้่านได ้

สัมผัส ทั -งรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณท่าเรอืนั-น อกีมุมมองที�ตา่งและน่าสนใจของเมอืง

โรแมนตกินี- 

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 6  หาด Muizenberg – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝงูนกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์

– แหลมกูด๊โฮป – เคปทาวน ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางไปยังหาด Muizenberg เป็นชายหาดที�ตั -งอยู่รอบนอกเมืองเคปทาวน์ที�อยู่บน

แหลมเพนนนิซลูาตลอดชายฝั�งของ False Bay โดยมคีวามยาวมากกวา่ 20 กโิลเมตร เป็นหาดที�อยุ่

ตดิทางฝั�งมหาสมุทรอนิเดยี สิ�งที�ดงึดูดนักท่องเที�ยวคอืกจิกรรมโตค้ลื�น นอกจากนี-ยังเป็นที�ตั -งของ 

yacht club และ canoe club และยังมมีุมสวยๆถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะภาพกระท่อมสสีันสดใส

บนหาดก็เป็นเสน่หท์ี�ดงึดดูนอกทอ่งเที�ยวดว้ย  จากนั-นนําทา่นชมอกีสัตวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิ�นที�น่ารัก

น่าเอ็นดไูมแ่พก้นันั�นคอื เหลา่นกเพนกวนิ ที�มถี ิ�นอาศัยตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเมอืงไซมอ่นทาวน ์

(Simon Town) โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนที�ข ึ-นชื�อว่าเป็นถนนสายที�สวยที�สุดใน

โลกสายหนึ�ง ตดิรมิฝั�งมหาสมุทร เมอืงไซม่อนทาวน์นี-เป็นเมอืงที�มบีา้นเรอืนของเหล่ามหาเศรษฐี

ที�ตั -งลดหลั�นกนัอยูบ่นเชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้งทะเลสคีราม เหลา่บรรดานกเพนกวนิสัญชาตแิอฟริ

กันตัวนอ้ยพากันเดนิตว้มเตี-ยมอย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงียบนี- ใหท้่านได ้

ถา่ยรปูและชมอริยิาบทน่ารักนี-อยา่งสนุกสนาน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื-นเมอืง 



 

 จากนั-นนําท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ 

บรเิวณ Cape Point จุดสําคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรอื 

ผ่านเสน้ทางนี-ไปไดนั้-นชา่งยากเย็น ทําใหม้ตํีานานเรื�องเลา่ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรอื ที�กลา่วขาน

กนัมาเป็นเวลานาน ตั -งแตอ่ดตีทั -งการหายสาบสญูไปอยา่งไรร้อ่งรอย ดว้ยกระแสคลื�นลมอันโหดรา้ย 

สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทําใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณาเขตนี-ไปไดด้ว้ยความหวังยิ�ง

นั-น ชา่งยากเย็นไม่นอ้ยทเีดยีว  อันเป็นที�มาแห่งชื�อของแหลมแห่งนี-ที�ตอ้งอาศัยความศรัทธาแห่ง

ความหวังยิ�งนั�นเอง 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก STAY EASY CITY BOWL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 7 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที�ยวบนิที� SQ 479 

***คณะเดนิทางวนัที� 4-11 ม.ิย. 62 ออกเดนิทางเวลา 11.00 น. และถงึสงิคโปร ์เวลา 

06.10 น.*** 

วนัที� 8 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

09.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� SQ 972 

11.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม : Once in South Africa   

แอฟรกิาใต ้

8 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัqวทั -ง

ระหวา่งประเทศ 
และ 

ภายในประเทศ 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

08 พ.ค. - 15 พ.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

 15 พ.ค. - 22 พ.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

22 พ.ค. - 29 พ.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

 29 พ.ค. - 05 ม.ิย. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

04 ม.ิย. - 11 ม.ิย. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

12 ม.ิย. - 19 ม.ิย. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

26 ม.ิย. - 03 ก.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

03 ก.ค. – 10 ก.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

10 ก.ค. – 17 ก.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

17 ก.ค. – 24 ก.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

24 ก.ค. – 31 ก.ค. 62  59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

31 ก.ค. – 07 ส.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

14 ส.ค. – 21 ส.ค. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

28 ส.ค. – 04 ก.ย. 62 59,900 59,900 - - 37,900 9,900 

11 ก.ย. – 18 ก.ย. 62 65,900 65,900 - - 43,900 11,900 

18 ก.ย. – 25 ก.ย. 62 65,900 65,900 - - 43,900 11,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 



 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั7น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทาํการจองควิยื�นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ั7ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ7น 

5.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ั7งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี7รวม 
1 คา่ตัqวเครื�องบนิ ชั -นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื-อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี-ยประกนัเริ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี-ยประกนัเริ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุั -งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3 % 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี7ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ-าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ-น (สําหรับเที�ยวบนิระหวา่งประเทศ), และสมัภาระเกนิกวา่ 23 กก. 

มากกวา่ 1 ชิ-น (สําหรับเที�ยวบนิภายในประเทศ),  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ-ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ-นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (30 USD) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD) 

 
 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ7นจรงิ 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัqวเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิVการเรยีกเก็บค่ามัดจําตัqวเครื�องบนิ ซึ�งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัqวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที�

เกดิขึ-นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ-าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที�นั�ง Long leg ขึ-นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั-น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ-นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด 

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



 

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิV เก็บคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ั7งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ7นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื�อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั -งนี-ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัqว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที� สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) (สําหรบัชาวตา่งชาตทิ ี�ตอ้งยื�นวซีา่

เขา้ประเทศแอฟรกิาใต)้ และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ-น

จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตัqวเครื�องบนิ หรอืคา่ตัqวเครื�องบนิ (กรณีออกตัqวเครื�องบนิแลว้)   คา่

สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร (สําหรบัชาวตา่งชาตทิ ี�ตอ้งยื�นวซีา่เขา้ประเทศ

แอฟรกิาใต)้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั7งหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิVในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั7งหม 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ-นมากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิVในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ-า ซึ�งขึ-นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั-นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 



 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง สําหรบัผูท้ ี�มอีายตุํ�ากวา่ 18 ปี 

ต ั7งแตว่นัที� 1 มถิุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ําหนดใหเ้ด็กที�ม ี
อายุตํ�ากว่า 18 ปี ที�เดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสาร
ดงัตอ่ไปนี7 

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี

• สําเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทา่นั-น 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึ�ง จะตอ้งม ี

• สําเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทา่นั-น  

• หนังสอืยนิยอมที�เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิา หรอื มารดาที�ไม่ไดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง  

     ในกรณีที�ผูท้ ี�มอีายุตํ�ากวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดูแลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่น
เดยีว จะตอ้งม ี

• คําสั�งศาลที�ใหส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาที�เดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 

• ในกรณีที�บดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึ�งเสยีชวีติแลว้ ใหนํ้าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ี�ไมใ่ช ่บดิามารดา 

• สําเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทา่นั-น  

• หนังสือยนิยอมใหเ้ดนิทางที�เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 

• สําเนาเอกสารบตัรประจําตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 

• ที�อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

• สําเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจากกงสุล
เทา่นั-น และ 

• จดหมายรับรองของผูท้ี�มารับเด็กที�ประเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีที�อยู่ และรายละเอยีดขอ้มูล
เพื�อการตดิตอ่ และ 



 

• สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูท้ี�มารับเด็ก รวมถงึ วซี่า หรอื ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมกีารขอตรวจสอบ) และที�อยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิต่อไดข้องบดิามารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบุคคลที�เด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใด
อยา่งหนึ�ง 

• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางที�เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย หรอื 

• เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ�งพรอ้มกับ คําสั�งศาลที�ให ้
สทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกิดจะตอ้งมีขอ้มูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนั-นเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
ประเทศที�ออกเอกสารฉบับนั-น หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยที�ไมม่เีอกสารเหลา่นี- อาจถกูปฏเิสธ
ในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้กําหนดที�ระบขุา้งตน้อาจไมม่ผีลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารที�อยูใ่นระหวา่งการเปลี�ยนเครื�อง เวน้
แต่ผูโ้ดยสารท่านน ั7นจําเป็นตอ้งมวีซี่าในการเดนิทางผ่านควรยื�นหนังสือรับรองฉบับ
สมบรูณ์ระหวา่งกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทั -งหนังสอืรับรอง
และวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 

• หากผูโ้ดยสารที�อายุตํ�ากว่า 18ปี เดนิทางสู่แอฟรกิาใตก้่อนวันที� 1 มถิุนายน พ.ศ.2558 

สามารถเดนิทางไดโ้ดยที�ยังไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี- โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวันที� 1 

มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้

• ผูโ้ดยสารที�อายุตํ�ากว่า 18ปี ไม่จําเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผ่านเพื�อเปลี�ยน
เครื�องที�สนามบนินานาชาต ิ

• ผูโ้ดยสารที�อายตํุ�ากวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี- 

• ในกรณีที�บางประเทศไดม้กีารรับรองชื�อผูป้กครองอยา่งเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของ
เด็ก เอกสารเหล่านี-สามารถใชย้นืแสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอย่างเชน่: หนังสอืเดนิทางของ
อนิเดยีที�มรีะบชุื�อผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนี-ยื�นแทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้

 

 

 

 

 



 

 

 


