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Hello Cape town, Lobster and White shark  

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

 เร ิม่เพยีง 49,900.- 
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 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึน้สูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยธ์รรมชาติ

ของโลก 

  ลอ่งเรอืไปชมแมวน า้ นกเพนกวนิ ชมทัศนยีภาพอันงดงามทีแ่หลมกูด๊โฮป    (Cape of Good Hope)  

เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

 อสิระหรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิพเิศษ เปิดประสบการณ์ใหมค่รัง้หนึง่ในชวีติ ทวัรด์ าน า้ชมฉลามขาว ***

อาหารพเิศษ !!! ล ิม้รสกุง้มงักรจากแอฟรกิาใต ้*** 

ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสี าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ ตอ้งมกีาร

ประทบัตรารบัรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่น ัน้ 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่ 27 ม.ิย.-3 ก.ค. 61 49,900.- 

วนัที ่ 18-24 ก.ค. 61 49,900.- 

วนัที ่ 25-31 ก.ค. 61 53,900.- 

วนัที ่  8-14 ส.ค. 61 53,900.- 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  ✈ ✈ ✈  

2 สงิคโปร ์– เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table Mountain                      ✈ O O 
STAY EASY CAPE 

TOWN 

3 
ลอ่งเรอืชมแมวน ้า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป 

-  เคปทาวน ์- วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์                     
O O X 

STAY EASY CAPE 

TOWN 

4 
เมอืงพารล์ – ชมไรอ่งุน่ – กจิกรรมสอ่งสตัวเ์กมไดรฟ์  Aquila   

Game Reserve & Safari 
O O O 

STAY EASY CAPE 

TOWN 

5 อสิระเทีย่วในเมอืงเคปทาวนห์รอืเลอืกทวัรเ์สรมิเพิม่เตมิ O X X 
STAY EASY CAPE 

TOWN 

6 เคปทาวน ์– สงิคโปร ์  O ✈ ✈  

7 กรงุเทพฯ   ✈ ✈  ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

18.00 น.

  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 981  

วนัทีส่องของการเดนิทาง     สงิคโปร ์– เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table Mountain                      

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

02.00 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 478  

09.45 น. ถงึสนามบนิเคปทาวน ์ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) เมอืงเคปทาวน์นัน้เป็นเมอืงสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 

ของโลก อกีแหง่ทีท่า่นไมค่วรพลาดในการไปเยอืนครัง้หนึง่ในชวีติ  ทัง้ในยคุใหม่

ทีเ่มอืงนี้เคยไดรั้บเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา 

แลว้ยังเป็นเมอืงเก่าแก่กว่า 300 ปี อกีทัง้สภาพอากาศทีค่่อนขา้งบรสิุทธิเ์กอืบ

ตลอดทัง้ปี ดว้ยเป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะคลา้ยอา่ง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิตา่งๆ

ออกไปหมด  เนื่องดว้ยลักษณะภมูปิระเทศทีต่ัง้อยูท่างตอนใตส้ดุของประเทศ มี

แหลมกูด๊โฮปทีย่ืน่ออกไประหว่าง มหาสมทุรอนิเดยี และมหาสมทุรแอตแลนตคิ 

ปัจจุบันนี้มีความใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติของ

แอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรยี และบลูมฟอนเทน ซึง่เป็นเมอืงหลวงดา้นการ

บรหิารประเทศ และศูนยก์ลางทางฝ่ายตุลาการ น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปสัมผัสชวีติสัตว์อันป็นเอกลักษณ์ของ

เมอืง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ที่มชี ือ่เสยีงของเมอืง 

West Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รือ่งราวอันน่าสนใจยิง่ของนกกระจอกเทศ ที่

มจีุดเด่นคอื เป็นสัตวปี์กขนาดใหญ่แต่แทนทีจ่ะใชปี้กบนิกลับมคีวามช านาญใน

การใชข้าวิง่ไดอ้ย่างรวดเร็วทีสุ่ดในโลกเลยเลยทเีดยีว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์

เศรษฐกจิส าคัญของประเทศอกีดว้ย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

เมนจูากเนือ้และไข ่ของนกกระจอกเทศ 

 

บา่ย น าท่านขึน้กระเชา้หมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรอื Table 

Mountain 1ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders of 

Nature) ทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องเมอืงเคปทาวน์ เป็นภเูขาทีม่คีวามสงูระดับ 3563 

ฟตุ มลีักษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดูเหมอืนโต๊ะ โดยเกดิจากการยกตัวของ

เปลอืกโลกประกอบกบัการกดักรอ่นโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานาชนดิ

และหลายชนดิเป็นพชืถิน่เดยีวทีไ่มม่ใีนทีใ่ดในโลก (Endemic Species) ขา้งบน

ภเูขานัน้มธีรรมชาตทิีส่วยงามผสมผสานกนัอยา่งลงตัวผา่น ภเูขา, หุบเขา สายน ้า 
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และล าธาร น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมววิบนยอดเขา โดยจากจดุนีท้า่นจะสามารถมองเห็น

เมอืงเคปทาวน์โดยรอบไดท้ัง้หมด (ทัง้นี้การน่ังกระเชา้ตอ้งขึน้กับสภาพอากาศ

อกีดว้ย หากมกีารปิดท าการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ

โดยทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคัญ) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ลอ่งเรอืชมแมวน า้ – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป -    

                                             เคปทาวน ์- วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์                     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืฮูทเบย ์(Hout Bay) เพือ่ล่องเรอืไปชมแมวน า้จ านวน

มาก ทีพ่ากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมคีวามสขุกัน

ตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเกาะซลี (Seal Island) ซึง่เป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบทอนั

น่ามหัศจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิทีห่าดไูมไ่ดใ้นบา้นเรา  จากนัน้น าท่านชม

อกีสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิน่ทีน่่ารักน่าเอ็นดไูมแ่พก้นัน่ันคอื เหลา่นกเพนกวนิ ทีม่ี

ถ ิน่อาศัยตามธรรมชาตอิยู่บรเิวณเมอืงไซม่อนทาวน ์(Simon Town) ที่มี

บา้นเรอืนของเหล่ามหาเศรษฐทีีต่ัง้ลดหลั่นกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้ง

ทะเลสคีราม เหลา่บรรดานกเพนกวนิสญัชาตแิอฟรกินัตัวนอ้ยพากนัเดนิตว้มเตีย้ม

อย่างมคีวามสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี้ ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชม

อริยิาบทน่ารักนีอ้ยา่งสนุกสนาน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ย เมนกูุง้มงักร ทา่นละ 1 ตวั 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนยีภาพอนั  
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งดงาม ณ บรเิวณ Cape Point จุดส าคัญแห่งมหาสมทุรแอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ย

ความยากของการเดนิเรือ ผ่านเสน้ทางนี้ไปไดนั้น้ช่างยากเย็น ท าใหม้ตี านาน

เรือ่งเล่าของเหล่ากะลาสนัีกเดนิเรอื ทีก่ล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่อดตี

ทัง้การหายสาบสูญไปอย่างไรร้่องรอย ดว้ยกระแสคลื่นลมอันโหดรา้ย สภาพ

อากาศอันแปรปรวนเสมอ ท าใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณาเขตนี้ไปไดด้ว้ย

ความหวังยิง่นัน้ ชา่งยากเย็นไมน่อ้ยทเีดยีว  อันเป็นทีม่าแห่งชือ่ของแหลมแห่งนี้

ที่ตอ้งอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิง่น่ันเอง จากนั้นน าท่านถ่ายรูปและ

พักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวคิตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์ร้อนท ์

(Victoria & Alfred Waterfront ) สถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศ

กอ่นค ่า อนังดงามรอใหท้า่นไดส้มัผัส ทัง้รา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณ

ทา่เรอืนัน้ อกีมมุมองทีต่า่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี้ 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  เมอืงพารล์ – ชมไรอ่งุน่ – กจิกรรมสอ่งสตัวเ์กมไดรฟ์  Aquila   

                                          Game Reserve & Safari 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงพารล์(Paarl) หรอืทีรู่จ้ักกันในนาม “ไข่มุกแห่งไร่องุ่น”

(Pearl of Winelands) อยูห่่างจากเมอืงเคปทาวน์ไปทางตะวันออกประมาณ 60 

กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที เมืองพาร์ล(Paarl) นี้ถูกเรียกตามโขด

หนิแกรนติขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยูบ่นภเูขาพารล์ (Paarl Mountain) เมอืงนี้ถูกคน้พบ

เมือ่ปีค.ศ. 1687 เป็นเมอืงทีเ่กา่แก่ทางดา้นวัฒนธรรมและประวัตศิาตรเ์ป็นล าดับ

สามของประเทศแอฟรกิาใต ้เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่าอาคารบา้นเรอืนหลากหลาย

รูปแบบอาทเิชน่ สไตลจ์อรเ์จยี สไตลว์กิตอเรยี และเคปดัตช ์ เป็นตน้ ทางดา้น

นอกของเมอืงนัน้ คอืคกุ Drakenstein ทีท่า่นเนลสนั แมนเดลา(Nelson Mandela) 
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ถกูคมุขงัอยูท่ีน่ี่เป็นเวลาหลายปี น าท่านชมไรอ่งุน่ Paarl of the Windlands ให ้

ทา่นไดช้มบรรยากาศอนังดงามและเลอืกซือ้ไวนข์ึน้ชือ่ไดต้ามอธัยาศัย จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสูศู่นยอ์นุรักษ์สัตวป่์า Aquila Game Reserve & Safari เพือ่ท า

กจิกรรมสอ่งสตัว ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นน่ังรถ 4WD ท ากจิกรรมสอ่งสตัวห์รอืเกมไดรฟ์ (Game Drive) เพือ่ชม

วถิชีวีติของสัตวป่์าแอฟรกิาจ านวนมาก และตามหา 5 ผูย้ ิง่ใหญ่ หรอื BIG FIVE 

(ชา้ง, แรด, ควายป่า, สงิโต, เสอืดาว) น่ันเอง ใหท้่านไดส้นุกเต็มทีก่ับกจิกรรมนี ้

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงเคปทาวน์ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก โ ร ง แ ร ม  STAY EASY CAPE TOWN หหหหหหหหหหหหห 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    อสิระเทีย่วในเมอืงเคปทาวนห์รอืเลอืกทวัรพ์เิศษเพิม่เตมิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไม่

มรีถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง  

 

อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่เตมิ ด าน า้ฉลามขาวในกรงเหล็ก (Shark Cage 

Diving) ใหท้า่นด าน ้าดปูลาฉลามขาวภายในกรงเหล็กอยา่งใกลช้ดิสดุพเิศษ และ

เปิดประสบการณ์ใหม่  ราคาทัวรท์่านละ 6,000 บาท ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 

อปุกรณ์ด าน ้า ผา้เช็ดตัว รถรับสง่-ไปกลับโรงแรม (ออกเดนิทางเวลา 04.30 น. 

และเดนิทางกลับถงึทีพ่ักประมาณเวลา 15.30 น.) 

** ไมอ่นุญาตใิหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 11 ขวบด าน ้าลงในกรง** 

**ตอ้งจองลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง และช าระคา่ใชจ้า่ยพรอ้มคา่ทัวร*์* 

 

อสิระเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิเพิ่มเตมิ ทวัรช์ิมไวนท์ีเ่ม ืองสแตลเลนบอช 
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(Stellenbosh) เมืองหลวงแห่งการท าไวน์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของ

แอฟรกิาใต ้ที่ยังคงรักษาไวไ้ดใ้นสภาพทีด่ีเยี่ยม และสวยงาม เมอืงนี้มไีร่องุ่น

มากมาย และเป็นไรอ่งุน่ทีด่ ีมโีรงงานผลติไวนแ์ดง และมบีรกิารใหช้มิไวนก์นัดว้ย 

ราคาทัวรท์่านละ 3,500 บาท ราคานี้รวม 2 wine tasting ค่าเขา้ชมไร่องุ่น  (ออก

เดนิทางตัง้แต ่08.00 และเดนิทางกลับถงึทีพ่ักเวลา 17.00) 

 ** ไมร่วมอาหารกลางวัน** 

 

อสิระเลอืกเทีย่วชมเมอืงเคปทาวน ์เชน่ ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอ

เตอรฟ์รอ้นท ์(Victoria & Alfred Waterfront ) , ยา่น Green Market 

Square เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเคปทาวน์ ซึง่มีสนิคา้หลากหลายชนิด

มากมาย อาทเิชน่ ผา้ชนดิตา่งๆ สรอ้ยคอ หนา้กาก สนิคา้พืน้เมอืง ของฝากต่างๆ

มากมาย , ยา่นมลายู (Malay Quarter) เป็นยา่นทีม่บีา้นเรอืนสสีันสดใสตัดกัน

ไปมามชีือ่วา่ Bo-Kaap ซึง่เป็นชมุชนชาวมลายทูีอ่พยพมาอยูใ่นเมอืง Cape Town 

นอกจากนีย้งัโดดเดน่จากบา้นเรอืนสฉูีดฉาดตามถนนหนิซอกเล็กซอกนอ้ยซึง่เป็น

เอกลักษณ์ส าคัญของยา่นนี ้ 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย  

บา่ย อสิระตามอธัยาศัย 
 

 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ีพั่ก โ ร ง แ ร ม  STAY EASY CAPE TOWN หหหหหหหหหหหหห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง         เคปทาวน ์– สงิคโปร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์  

 

10.40 น. ออกเดนิทางกลับสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 479  
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วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง       สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SQ 972  

11.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : Hello Cape town, Lobster and White shark 7 วนั 4 คนื 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           27 ม.ิย.-3 ก.ค. 61 

18-24 ก.ค. 61 

 

 

ก า

หน

ด

วนั

เด ิ

นท

าง:          

 

25-

31 ก.ค. 61 

8-14 ส.ค. 61  

 

 

 

 

 

1. ค่

า ตั๋ ว

เ ค รื่

องบิ

น 

ชั ้ น

ป ร ะ

หยัด 

( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใต ้

เงือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  19,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) - 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 53,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
53,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  19,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และ Ranger (ทา่นละ  20 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 7x 3 = 21 USD ) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้

เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

เงือ่นไขการจอง 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดง

ตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่

ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่

เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้ง

ไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิาร

เดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่

ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวี
ซา่ 
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1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   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 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่

มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง ส าหรบัผูท้ ีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี 

ต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ าหนดใหเ้ด็กทีม่ ี
อายุต ่ากว่า 18 ปี ทีเ่ดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี

 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งม ี

 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

 หนังสอืยนิยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิา หรอื มารดาทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง  

     ในกรณีทีผู่ท้ ีม่อีายุต า่กวา่ 18 ปี และอยูใ่นการดูแลของบดิา หรอื มารดาเพยีงทา่น
เดยีว จะตอ้งม ี

 ค าสัง่ศาลทีใ่หส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาทีเ่ดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
 ในกรณีทีบ่ดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึง่เสยีชวีติแลว้ ใหน้ าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ีไ่มใ่ช ่บดิามารดา 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้  

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

 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

 ส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมกีารประทับตรารับรองจากสถานทูต
แอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ และ 

 จดหมายรับรองของผูท้ีม่ารับเด็กทีป่ระเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีทีอ่ยู่ และรายละเอยีดขอ้มูล
เพือ่การตดิตอ่ และ 
 ส าเนาเอกสารบตัรประจ าตวัประชาชนของผูท้ีม่ารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยูอ่าศยั 
(หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อไดข้องบดิามารดา หรือ
ผูป้กครองตามกฏหมาย และบคุคลทีเ่ด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ 

 หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย หรอื 

 เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพรอ้มกับ ค าสั่งศาลทีใ่ห ้
สทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกิดจะตอ้งมีขอ้มูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่

ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดร้ับการรับรองจาก
ประเทศทีอ่อกเอกสารฉบบันัน้ หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยทีไ่มม่เีอกสารเหลา่นี ้อาจถกูปฏเิสธใน
การเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้ก าหนดทีร่ะบุขา้งตน้อาจไมม่ผีลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารทีอ่ยู่ในระหว่างการเปลีย่นเครือ่ง เวน้

แตผู่โ้ดยสารทา่นน ัน้จ าเป็นตอ้งมวีซีา่ในการเดนิทางผา่นควรยืน่หนังสอืรับรองฉบับสมบรูณ์
ระหว่างกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทัง้หนังสอืรับรองและวซีา่
ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 

 หากผูโ้ดยสารทีอ่ายุต ่ากว่า 18ปี เดนิทางสู่แอฟรกิาใตก้่อนวันที่ 1 มถิุนายน พ.ศ.2558 

สามารถเดนิทางไดโ้ดยที่ยังไม่ตอ้งมีเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวันที่ 1 

มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้

 ผูโ้ดยสารที่อายุต ่ากว่า 18ปี ไม่จ าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผ่านเพื่อเปลีย่น

เครือ่งทีส่นามบนินานาชาต ิ

 ผูโ้ดยสารทีอ่ายตุ า่กวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี ้
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 ในกรณีทีบ่างประเทศไดม้กีารรับรองชือ่ผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนังสอืเดนิทางของ
เด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใชย้นืแสดงหลักฐานแทนได ้(ตัวอย่างเชน่: หนังสอืเดนิทางของ
อนิเดยีทีม่รีะบชุือ่ผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนีย้ืน่แทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้

 

 


