แอฟริกา
ราคาเริม
่ ต้น
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66,900.หน ้า 1 จาก 15

 ลัดฟ้ าสูโ่ จฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมูบ่ ้ านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื ้นเมืองต่างๆ ของชาว
แอฟริ กาใต้
 ตื่นเต้ นกับกิจกรรมส่ องสัตว์ ซาฟารี ที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่ าซาฟารี ยามรุ่งอรุณ
 ขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้ าหมุนรอบตัวเองขึ ้นสูจ่ ดุ ชมวิวด้ านบน Table Mountain เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้ อนท์
ล่องเรื อไปชมแมวนา้ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)
***คุ้มที่สุดพักโรงแรมสุดหรู THE PALACE OF THE LOST CITY***
***อาหารพิเศษ !!! กุ้งมังกร รวมทัง้ ชิมเนือ้ สัตว์ ป่านานาชนิด***
สาหรับผู้ท่ มี ีอายุต่ากว่ า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ ายโปรแกรม)
ต้ องมีสาเนาสูติบตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริกาใต้ เท่ านัน้
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 25 ก.ค. – 1 ส.ค. 61

66,900.-

วันที่ 15-22 ส.ค. , 29 ส.ค.-5 ก.ย. 61
วันที่ 10-17 ต.ค. 61

66,900.-

วันที่ 07-14 พ.ย. 61

72,900.-

วันที่ 05-12 ธ.ค. 61

72,900.-
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72,900.-

หน ้า 2 จาก 15

เส้ นทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลาง
วัน

ค่า

✈

✈

✈
O

1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

2

สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – Nelson Mandala Square
พริ ทอเรี ย – พิพิธภัณฑ์วรู ์ เทรคเกอร์ – เมืองซันซิตี ้

✈

O

3

สวนเสือ – หมูบ่ ้ านเลเซดี

O

O

O

4

โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain

O

✈

O

5

O

O

X

6

ฟาร์ มนกกระจอกเทศ – ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย – วิคตอเรี ย แอนด์ อัลเฟรด
วอเตอร์ ฟร้ อนท์
ล่องเรื อชมแมวน ้า – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป
เคปทาวน์ – สิงคโปร์

O

O

O

7

เคปทาวน์ – สิงคโปร์

O

✈

✈

8

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเท่ า
THE PALACE OF THE
LOST CITY
PEERMONT
METCOURT
STAY EASY CITY
BOWL
STAY EASY CITY
BOWL
STAY EASY
BOWL

CITY

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์

18.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้ าหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน

21.00 น.

ออกเดินทางสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 981

วันที่ 2:

สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – Nelson Mandala Square - พริทอเรีย – พิพิธภัณฑ์ วูร์เทรคเกอร์ – เมืองซันซิตี ้

00.25 น.

ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง

02.10 น.

ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 478
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06.35 น.

ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริ กาใต้ (South Africa) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ Nelson Mandala Square แหล่งรวมอาหารพื ้นเมืองขนาดใหญ่นอกเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ให้ ท่านได้ ตื่น
ตากับร้ านอาหารพืน้ เมืองมากมาย รวมถึงร้ านค้ า และแหล่งแฮงค์เอาท์ ของคนท้ องถิ่ น จากนัน้ นาท่านสู่ “City of
Jacaranda” อันสะพรั่งไปทัว่ เมืองทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม เป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองอันโดดเด่น คือดอกไม้ สีม่วงสด
คือดอกแจ๊ ก การั นดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊ กการั นดา จะบานทุ กปลายเดือนกันยายนจนถึง กลางเดือ น
พฤศจิกายนของทุกปี *** โดยชื่อของเมืองพริ ทอเรี ย (Pretoria) นามนี ้คือวีรบุรุษผู้กล้ าเมื่อครัง้ อดีตกาลนามว่า แอน
ดีส์ พรี ทอรี อัส (Andries Pretorius) ปั จจุบนั มีความสาคัญเมืองหลวงด้ านการบริ หารของแอฟริ กาใต้ จึงมีสถานที่
สาคัญมากมาย นาท่านชมในบริ เวณเมือง โดยเฉพาะจัตุรัสกลางเมือง Church Square ชมอนุสาวรี ย์ของอดีต
ประธานธิ บดีของรั ฐอิสระชาวบัวร์ ชื่ อพอล ครู เกอร์ ในบริ เวณใกล้ เคียงกันนันเป็
้ นที่ตงของ
ั ้ ศาลาว่ าการเมือง อันมี
อนุสาวรี ย์ของแอนดีส์ พรี ทอรี อสั ผู้ก่อตังเมื
้ อง และลูกชาย อีกทังสถานที
้
่สาคัญทางราชการของเมืองต่างๆ เช่น ทาเนียบ
ประธานาธิบดีและที่ทาการรัฐบาลวุฒสิ ภา ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการจนถูกจัดอันดับเป็ นสถาปั ตยกรรม
อันงดงามติดอันดับโลกอีกด้ วย นอกจากสถาปั ตยกรรมอันงดงามแล้ ว อีกสถานที่แห่งความรู้เพื่อเข้ าถึงชนพื ้นเมืองผู้กล้ า
ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์ วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปี
สงครามกับพื ้นเมือง อีกทังวิ
้ ถีแห่งชาวบัวร์ ชนพื ้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน
จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสูเ่ ขตวนอุทยานสัตว์ ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก(Pilanesburg) เพื่อจากนันน
้ าท่านสูท่ พี่ กั สุดหรู
และพร้ อมด้ วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี ้ (Sun City) เมืองที่ถกู สร้ างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหา
เศรษฐี นกั ลงทุนผู้มงั่ คัง่ ใช้ งบประมาณมหาศาล ทังระยะเวลายาวนานในการสร้
้
างอย่างปราณีตและสร้ างสรรค์กว่า 18 ปี
จากดินแดนอันไร้ คา่ ในอดีตแห่งแคว้ น Bophuthatswana บริ เวณตอนกลางของแอฟริ กาใต้ เป็ นอาณาจักรอันกว้ างใหญ่
และพร้ อมสรรพไปด้ วยสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศอันสวยหรู และยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทัง้ เดอะพาเลซ (The
Palace) ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1992 ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริ กนั เข้ าสูท่ ี่พกั สุดหรูเพียบพร้ อมไปด้ วยสิง่
อานวยความสะดวกครบครัน ด้ วยบริ การระดับมาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้
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จากที่ใดในโลก อันเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สดุ ของการท่องเที่ยวมายังแอฟริ กาใต้ คือ ซาฟารี ลอดจ์ บนผืนป่ าอันอุดม
สมบูรณ์นี ้ ท่านจะมีโอกาสได้ ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ ชิด กับ กิจกรรมส่ องสัตว์ ซาฟารี ยามพลบค่ า ที่พากัน
ออกหากินในยามค่า อันเป็ นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทังสั
้ ตว์ป่าน้ อยใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานัน้ ***
เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ องสัตว์ สาหรับผู้เดินทาง
ที่มีอายุต่ากว่ า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้ จ่ายในทุกกรณี***
ค่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ที่พกั

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3:
เช้ า

สวนเสือ – หมู่บ้านเลเซดี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park) เปลี่ยนเป็ นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็ นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของ
แอฟริ กา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้ าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ ท่านได้ ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ ชิดและเก็บ
ภาพประทับใจกันได้ เต็มที่ ซึ่งสัตว์เหล่านันอยู
้ ่อาศัยกันในป่ าตามแบบระบบนิเวศน์อนั แตกต่างกั น ของแต่ละชนิดสัตว์
นันๆ
้ ในแต่ละโซนพื ้นที่อนั ต่างกันออกไปเป็ นการชมสัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริ งอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติล้วนๆ อันหา
ชมได้ ยากยิ่งทีเดียว

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเลเซดี หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี ้นาเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรู ปแบบและประวัติ
ความเป็ นมาของชนเผ่าพื ้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริ กาใต้ ได้ อย่างละเอียดและน่าสนใจ ทังรู้ ปแบบบ้ านเรื อนที่อยู่อาศัย
ศิลปะการแสดงต่างๆ รอให้ ท่านได้ ศึกษาและเรี ย นรู้ อย่างน่าสนใจ หลังการชื่นชมวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ทาให้ เราเข้ าถึงชน
พื ้นเมืองในเวลาอันรวดเร็ วนี ้แล้ ว และให้ ทา่ นได้ ชมโชว์พื ้นเมือง ของชาวเลเซ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
พิเศษ บริการท่ านด้ วยบาร์ บีควิ เนือ้ สัตว์ หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่ น เนือ้ กวาง ม้ าลาย จระเข้ ควายป่ า
ฯลฯ
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ที่พกั
วันที่ 4:
เช้ า

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PEERMONT METCOURT หรือเทียบเท่ า
โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

... น.

นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สูเ่ มืองเคปทาวน์

... น.

ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ BA……..

บ่ าย

นาท่านขึ ้นกระเช้ าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ ะ หรื อ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทาง
ธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ที่ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศใต้ ของเมืองเคปทาวน์ เป็ นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต มี
ลักษณะยอดเขาตัดขวางเรี ยบจนดูเหมือนโต๊ ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่ อนโดยลมฝน
บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็ นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ข้ างบนภูเขานัน้
มีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน ้า และลาธาร นาท่านขึ ้นสูจ่ ุดชมวิวบนยอดเขา
โดยจากจุดนี ้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ ทงหมด
ั้
(ทังนี
้ ้การนัง่ กระเช้ าต้ องขึ ้นกับสภาพอากาศอีก
ด้ วย หากมีการปิ ดทาการทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พกั

เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5:

ฟาร์ มนกกระจอกเทศ – ไร่ องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย – วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด
วอเตอร์ ฟร้ อนท์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อนั ป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์ มเลีย้ งนกกระจอกเทศ
ที่มีชื่อเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm เรี ยนรู้เรื่ องราวอันน่าสนใจยิง่ ของนกกระจอกเทศ ที่มีจดุ เด่นคือ เป็ น
สัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนที่จะใช้ ปีกบินกลับมีความชานาญในการใช้ ขาวิง่ ได้ อย่างรวดเร็ วที่สดุ ในโลกเลยเลยทีเดียว แถม
ปั จจุบนั ยังเป็ นสัตว์เศรษฐกิจสาคัญของประเทศอีกด้ วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
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เมนูจากเนือ้ และไข่ ของนกกระจอกเทศ
บ่ าย

จากนันน
้ าท่านสูไ่ ร่ องุ่นแหล่งผลิตไวน์ขึ ้นชื่อและเก่าแก่ที่สดุ ในแอฟริ กาใต้ กรู ทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia) ที่
สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1692 โดยผู้ว่าการเมืองชาวดัตซ์ จนกระทัง่ ปั จจุบนั ยังคงดาเนินการทาไวน์ หรื อเหล้ าองุ่นอันขึ ้นชื่อ
อยู่ และเปิ ดบริ การให้ คนทัว่ ไปเข้ าชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไวน์ซงึ่ จัด แสดงประวัติความเป็ นมาของไวน์ย้อนหลังไปถึง
500ปี ในช่วงคริ สตวรรษที่ 18-19 จากความมัง่ คัง่ ในอุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายไวน์ได้ ก็ทาให้ มีการสร้ างบ้ าน และ
โรงบ่มในสไตล์สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ที่เรี ยกว่า เคป ดัตซ์ (Cape Dutch) มีลกั ษณะเป็ นแบบตัวอาคารสี
ขาวมุง หลังคาด้ วยหญ้ า ประดับตกแต่งด้ วยลวดลายปูนปั น้ บริ เวณหน้ าจัว่ อันเป็ นเอกลักษณ์ที่ยงั อยู่มาจนทุกวันนี ้ ซึ่ง
ท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื ้อไวน์ขึ ้นชื่อได้ ตามอัธยาศัย จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสูต่ วั เมืองเคปทาวน์
(Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไปเยือนครัง้ หนึ่งในชีวิต ทังในยุ
้ ค
ใหม่ที่เมืองนี ้เคยได้ รับเกียรติเป็ นเจ้ าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผา่ นมา แล้ วยังเป็ นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทัง้
สภาพอากาศที่ค่อนข้ างบริ สทุ ธิ์เกือบตลอดทังปี
้ ด้ วยเป็ นเมืองที่มีลกั ษณะคล้ ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆ
ออกไปหมด เนื่ องด้ วยลัก ษณะภูมิประเทศที่ตงั ้ อยู่ทางตอนใต้ สุดของประเทศ มี แหลมกู๊ด โฮปที่ยื่ นออกไประหว่า ง
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค ปั จจุบนั นี ้มีความใหญ่เป็ นอันดับสามและเป็ นเมืองหลวงฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติของ
แอฟริ กา นอกจากเมืองพริ ทอเรี ย และบลูมฟอนเทน ซึง่ เป็ นเมืองหลวงด้ านการบริ หารประเทศ และศูนย์กลางทางฝ่ ายตุลา
การ จากนันน
้ าท่านถ่ายรู ปและพักผ่อนบริ เวณริ มอ่าว ย่ านวิคตอเรี ย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ ฟร้ อนท์ (Victoria &
Alfred Waterfront ) สถานที่พกั ผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่า อันงดงามรอให้ ท่านได้ สมั ผัส ทังร้้ านอาหาร
ร้ านค้ า โรงภาพยนต์ บริ เวณท่าเรื อนัน้ อีกมุมมองที่ตา่ งและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี ้

ค่า

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

ที่พกั
วันที่ 6:

เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่ า
ล่ องเรือชมแมวนา้ – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรื อไปชมแมวนา้ จานวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความ
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อบอุน่ จากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยูบ่ ริ เวณเกาะซีล (Seal Island) ซึง่ เป็ นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบท
อันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ ในบ้ านเรา จากนันน
้ าท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่า
เอ็นดูไม่แพ้ กนั นัน่ คือ เหล่า นกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริ เวณเมืองไซม่ อนทาวน์ (Simon Town) ที่มี
บ้ านเรื อนของเหล่ามหาเศรษฐี ที่ตงลดหลั
ั้
น่ กันอยู่บนเชิงเขา หันหน้ าออกสู่ท้องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวิน
สัญชาติแอฟริ กนั ตัวน้ อยพากันเดินต้ วมเตี ้ยมอย่างมีความสุขกันอยูบ่ นหาดโบลเดอร์ อนั สงบเงียบนี ้ ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปและ
ชมอิริยาบทน่ารักนี ้อย่างสนุกสนาน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
พิเศษ บริการท่ านด้ วย เมนูก้ ุงมังกร ท่ านละ 1 ตัว

บ่ าย

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริ เวณ Cape Point
จุดสาคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้ วยความยากของการเดินเรื อ ผ่านเส้ นทางนี ้ไปได้ นนช่
ั ้ างยากเย็น ทาให้ มี
ตานานเรื่ องเล่าของเหล่ากะลาสีนกั เดินเรื อ ที่กล่าวขานกันมาเป็ นเวลานาน ตังแต่
้ อดีตทังการหายสาบสู
้
ญไปอย่างไร้
ร่องรอย ด้ วยกระแสคลืน่ ลมอันโหดร้ าย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทาให้ มีการกล่าวถึงการก้ าวผ่านอาณาเขตนี ้ไป
ได้ ด้วยความหวังยิ่งนัน้ ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว อันเป็ นที่มาแห่งชื่อของแหลมแห่งนี ้ที่ต้องอาศัยความศรัทธาแห่ง
ความหวังยิ่งนัน่ เอง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พกั

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7:

เคปทาวน์ – สิงคโปร์

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินของเมืองเคปทาวน์

10.40 น.

ออกเดินทางกลับสูส่ งิ คโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 479

วันที่ 8:

สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ

06.10 น.

ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง

09.45 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 972
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11.05 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีท่ เี มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ

หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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โปรแกรม : MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ)
กาหนดวันเดินทาง :
25 ก.ค. – 1 ส.ค. ,15-22 ส.ค. , 29 ส.ค.-5 ก.ย. 61
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
(กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน (ไม่ มีทัง้ ไฟท์ อนิ เตอร์ และบินภายในด้ วย)
กาหนดวันเดินทาง :
10-17 ต.ค. 61 , 07-14 พ.ย. 61 , 05-12 ธ.ค. 61
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

ราคา
66,900.11,900.66,900.66,900.46,900.ราคา
72,900.12,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
72,900.เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
72,900.(กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน (ไม่ มีทัง้ ไฟท์ อนิ เตอร์ และบินภายในด้ วย)
52,900.อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่เกิน
จานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
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ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่ าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น (ท่ านละ 28 USD)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (ท่ านละ 24 USD)
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่ านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
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3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเหต

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2. แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
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4. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
5. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ อง
นาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่
สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุ มัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ
ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบิน
แล้ ว)
ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
9. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ อง
เดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพัก
ต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกัน หรื อ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3
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ท่ าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจาก
โรงแรมนัน้ ไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ อี าจมีการแยกห้ องพัก
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

2.

ปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
ข้ อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง สาหรับผู้ท่ มี ีอายุต่ากว่ า 18 ปี
ตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริ กาใต้ กาหนดให้ เด็กที่มีอายุต่ ากว่ า 18 ปี ที่เดินทางเข้ า หรื อ ออก
จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
A. หากเดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา จะต้ องมี


สาเนาสูติบตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริ กาใต้ เท่านัน้

B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่ านใดท่ านหนึ่ง จะต้ องมี
สาเนาสูติบตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริ กาใต้ เท่านัน้

หนังสือยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดา หรื อ มารดาที่ไม่ได้ เดินทางมาด้ วย และหนังสือยินยอมต้ องมีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อน
วันเดินทาง
ในกรณีท่ ผี ้ ทู ่ มี ีอายุต่ากว่ า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียงท่ านเดียว จะต้ องมี

คาสัง่ ศาลที่ให้ สทิ ธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรื อมารดาที่เดินทางพร้ อมกับเด็ก

ในกรณีที่บิดา หรื อ มารดาท่านใดท่านหนึง่ เสียชีวิตแล้ ว ให้ นาใบมรณะบัตรมาแสดง


C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ ท่ ไี ม่ ใช่ บิดามารดา





สาเนาสูติบตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริ กาใต้ เท่านัน้
หนังสือยินยอมให้ เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย และ
สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน ของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย และ
ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย

D. หากเด็กเดินทางคนเดียว
สาเนาสูติบตั ร พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และ ต้ องมีการประทับตรารับรองจากสถานทูตแอฟริ กาใต้ เท่านัน้ และ

จดหมายรับรองของผู้ที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริ กาใต้ ต้ องมี ที่อยู่ และรายละเอียดข้ อมูลเพื่อการติดต่อ และ

สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ที่มารับเด็ก รวมถึง วีซา่ หรื อ ใบอนุญาตอยูอ่ าศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยด้ วยในแอฟริ กา เอกสารอย่ างใด
อย่ างหนึ่ง

หนังสือยินยอมให้ เดินทางที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดาและมารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย หรื อ
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เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ พร้ อมกับ คาสัง่ ศาลที่ใ ห้ สทิ ธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์

โปรดทราบในใบแจ้ งเกิดจะต้ องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้ องแปลเอกสารฉบับนัน้ เป็ น
ภาษาอังกฤษ และต้ องได้ รับการรับรองจากประเทศที่ออกเอกสารฉบับนัน้ หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี ้ อาจถูกปฏิเสธใน
การเดินทางเข้ า หรื อเดินทางออกจากประเทศแอฟริ กาใต้
ข้ อกาหนดที่ระบุข้างต้ นอาจไม่มีผลบังคับใช้ กบั ผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนเครื่ อง เว้ นแต่ ผ้ ูโดยสารท่ านนัน้ จาเป็ นต้ องมีวีซ่าใน
การเดินทางผ่ านควรยื่นหนังสือรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทังหนั
้ งสือรับรอง
และวีซา่ ติดตัวไว้ ขณะเดินทาง
ข้ อยกเว้ น :
หากผู้โดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี เดินทางสูแ่ อฟริ กาใต้ ก่อนวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2558 สามารถเดินทางได้ โดยที่ยงั ไม่ต้องมีเอกสาร
เหล่านี ้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2558 ได้

ผู้โดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี ไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสารหากเป็ นการเดินทางผ่านเพื่อเปลีย่ นเครื่ องที่สนามบินนานาชาติ

ผู้โดยสารที่อายุต่ากว่า 18ปี และถือวีซา่ แอฟริ กาใต้ ไม่จาเป็ นต้ องแสดงเอกสารเหล่านี ้

ในกรณีที่บางประเทศได้ มีการรับรองชื่อผู้ปกครองอย่างเป็ นทางการในหนังสือเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี ้สามารถใช้ ยืนแสดง
หลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทางของอินเดียที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้ เอกสารนี ้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้ งเกิดได้
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