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SUPER SAVE SOUTH AFRICA 
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน ์(ET) 
 เร ิ*มเพยีง 49,900.- 
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• ขึ�นกระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเองขึ�นสูจ่ดุชมววิดา้นบน Table Mountain 1ใน 7 ส ิ*งมหศัจรรยข์อง

โลกทางธรรมชาต ิ

• ลอ่งเรอืชมแมวนํ Gา นกเพนกวนิ ที*บรเิวณเกาะซลี 

• ชมทัศนยีภาพอันงดงามที0แหลมกูด๊โฮป  (Cape of Good Hope)   

• เดนิเลน่ยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

• สะสมไมล ์STAR ALLIANCE ได ้100% 

***อาหารพเิศษ !!!  BBQ ชมิเนืGอสตัวป่์านานาชนดิ*** 

 

 สําหรบัผูท้ ี*มอีายตุํ*ากวา่ 18 ปี (ดขูอ้มลูทา้ยโปรแกรม) 

ตอ้งมสํีาเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ และ  

ตอ้งมกีารประทบัตรารบัรองจากสถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่น ัGน 

 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที*  23-29 พ.ค. 61 49,900.- 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที*ยง คํ*า 
โรงแรมที*พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – แอดดสิอาบาบา X X ✈   

2 โจฮนัเนสเบริก์ - เมอืงพรทิอเรยี - Nelson Mandala Square ✈ ✈ O PEERMONT METCOURT 

3 สวนเสอื - หมูบ่า้นเลเซด ี– Carnivor ทานบารบ์คีวิเนื�อสตัว ์ O O O PEERMONT METCOURT 

4 
โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table 
Mountain - ยา่นมลาย ู

✈ O O STAY EASY CAPETOWN 

5 
ลอ่งเรอืชมแมวนํ�า – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป   
เคปทาวน ์– วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

O O X STAY EASY CAPETOWN 

6 เคปทาวน ์– ยา่น Green Market Square - แอดดสิอาบาบา O ✈ ✈  

7 แอดดสิอาบาบา – กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – แอดดสิอาบาบา 

22.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 10 

เคาน์เตอร ์U สายการบนิเอธโิอเปียแอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที0คอยอํานวยความ

สะดวกใหก้บัทา่น 
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วนัที*สองของการเดนิทาง     แอดดสิอาบาบา – โจฮนัเนสเบริก์ – เมอืงพรทิอเรยี –  

                                             Nelson Mandala Square  

01.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองแอดดสิอาบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดยสายการบิน

เอธโิอเปียแอรไ์ลน ์เที*ยวบนิที* ET 619 

 

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิแอดดสิอาบาบา แวะรอเปลี0ยนเครื0อง    

08.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้โดยเที0ยวบนิ ET 767  

13.05 น. ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ประเทศแอฟรกิาใต ้(South Africa) (เวลา

ทอ้งถิ0นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั0วโมง) จากนั�นนําท่านสู ่“City of Jacaranda”   

อนัสะพรั0งไปทั0วเมอืงทกุปีในชว่งเดอืนตลุาคม เป็นสัญลักษณ์ประจําเมอืงอันโดด

เด่น คือดอกไมส้มี่วงสด คอืดอกแจ๊กการนัดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊

กการนัดา จะบานทุกปลายเดอืนกนัยายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน

ของทุกปี*** โดยชื0อของเมอืงพรทิอเรยี (Pretoria) นามนี�คอืวรีบรุุษผูก้ลา้

เมื0อครั �งอดตีกาลนามว่า แอนดสี ์พรทีอรอีสั (Andries Pretorius) ปัจจุบันมี

ความสําคัญเมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใต ้จงึมสีถานที0สําคัญมากมาย 

นําท่านชมในบรเิวณเมอืง โดยเฉพาะจตัรุสักลางเมอืง Church Square ชม

อนุสาวรยีข์องอดตีประธานธบิดขีองรัฐอสิระชาวบัวร ์ชื0อพอล ครูเกอร ์ในบรเิวณ

ใกลเ้คยีงกนันั�นเป็นที0ตั �งของศาลาวา่การเมอืง อนัมอีนุสาวรยีข์องแอนดสี ์พรทีอ

รอีัสผูก้่อตั �งเมอืง และลูกชาย อกีทั �งสถานที0สําคัญทางราชการของเมอืงต่างๆ 

เช่น ทําเนยีบประธานาธบิดแีละที*ทําการรฐับาลวุฒสิภา ที0มคีวามสวยงาม

และยิ0งใหญอ่ลังการจนถกูจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามตดิอันดับโลกอกี

ดว้ย  นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้ อกีสถานที0แห่งความรูเ้พื0อเขา้ถงึชน

พื�นเมอืงผูก้ลา้ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่Nelson Mandala Square แหลง่รวม

อาหารพื�นเมอืงขนาดใหญน่อกเมอืงโจฮนัเนสเบริก์ ใหท้า่นไดต้ื0นตากบัรา้นอาหาร

พื�นเมอืงมากมาย รวมถงึรา้นคา้ และแหลง่แฮงคเ์อาทข์องคนทอ้งถิ0น  

 
 

คํ*า รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี0พัก โรงแรม  PEERMONT METCOURT หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที*สามของการเดนิทาง       สวนเสอื - หมูบ่า้นเลเซด ี– Carnivor ทานบารบ์คีวิเนืGอสตัว ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางต่อไปยังหมูบ่า้นเลเซด(ีLesedi Culture Village)  
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หมู่บา้นวัฒนธรรมแห่งนี�นําเสนอวถิีชีวติหลากหลายรูปแบบและประวัตคิวาม

เป็นมาของชนเผา่พื�นเมอืงตา่งๆ ของชาวแอฟรกิาใตไ้ดอ้ยา่งละเอยีดและน่าสนใจ 

ทั �งรูปแบบบา้นเรือนที0อยู่อาศัย  ศลิปะการแสดงต่างๆ รอใหท้่านไดศ้กึษาและ

เรียนรูอ้ย่างน่าสนใจ หลังการชื0นชมวัฒนธรรมทอ้งถิ0นที0ทําใหเ้ราเขา้ถึงชน

พื�นเมอืงในเวลาอนัรวดเร็วนี�แลว้ และใหท้า่นไดช้มโชวพ์ื�นเมอืง ของชาวเลเซ 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืงชาวแอฟรกิา 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่สวนเสอื (The Lion Park)  เปลี0ยนเป็นบรรยากาศการ

ท่องเที0ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟรกิา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว                         

มา้ลาย และสตัวแ์ปลกๆอื0นอกีมากมายรอใหท้า่นไดไ้ปสมัผัสกันอยา่งใกลช้ดิและ

เก็บภาพประทับใจกันไดเ้ต็มที0  ซ ึ0งสัตวเ์หล่านั�นอยูอ่าศัยกันในป่าตามแบบระบบ

นิเวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นั�นๆ ในแต่ละโซนพื�นที0อันต่างกัน

ออกไปเป็นการชมสัตวต์ามสภาพวถิชีวีติจรงิอันน่ามหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาตลิว้นๆ 

อนัหาชมไดย้ากยิ0งทเีดยีว 

 

คํ*า รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร Carnivor อาหารพื�นเมอืง 

พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบารบ์คีวิเนืGอสตัวห์ลากชนดิแบบแอฟรกินั อาท ิเชน่ 

เนืGอกวาง มา้ลาย จระเข ้ควายป่า ฯลฯ 

 

 เขา้สูท่ี0พัก โรงแรม PEERMONT METCOURT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที*ส ี*ของการเดนิทาง  โจฮนัเนสเบริก์ – เคปทาวน ์– ฟารม์นกกระจอกเทศ - Table Mountain 

                                              - ยา่นมลาย ู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

... น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื0อเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ สู่เมอืง

เคปทาวน ์

 

... น. ออกเดนิทาง โดยเที0ยวบนิที0 ……..  

... น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ ซึ0งเป็นเมืองใหญ่อันดับสามและเป็นเมืองหลวง

ศูนยก์ลางของฝ่ายนิตบิัญญัตขิองประเทศแอฟรกิาใต ้ เมอืงเก่าแก่ที0มอีายุกว่า 

300 ปี และไดช้ื0อวา่เป็นเมอืงที0สวยที0สดุและมเีสน่หท์ี0สดุเมอืงหนึ0งในโลก จากนั�น

นําท่านเดินทางไปสัมผัสชีว ิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือ

นกกระจอกเทศ ณ ฟารม์เลีGยงนกกระจอกเทศ ที0มชี ื0อเสยีงของเมอืง West 

Coast Ostrich Farm  เรยีนรูเ้รื0องราวอันน่าสนใจยิ0งของนกกระจอกเทศ ที0มี
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จดุเดน่คอื เป็นสตัวปี์กขนาดใหญแ่ตแ่ทนที0จะใชปี้กบนิกลับมคีวามชํานาญในการ

ใชข้าวิ0งไดอ้ย่างรวดเร็วที0สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์

เศรษฐกจิสําคัญของประเทศอกีดว้ย   

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

เมนจูากเนืGอและไข ่ของนกกระจอกเทศ 

 

 จากนั�นนําทา่นขึ�นกระเชา้หมนุรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู ่ภเูขาโต๊ะ หรอื Table 

Mountain 1 ใน 7 สิ*งมหศัจรรยข์องโลกทางธรรมชาต ิ(New 7 Wonders 

of Nature) ที0ตั �งอยูท่างทศิใตข้องเมอืงเคปทาวน์ เป็นภเูขาที0มคีวามสงูระดับ 

3563 ฟตุ มลีักษณะยอดเขาตัดขวางเรยีบจนดูเหมอืนโต๊ะ โดยเกดิจากการยกตัว

ของเปลอืกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามพีรรณพชืนานา

ชนดิและหลายชนิดเป็นพชืถิ0นเดยีวที0ไม่มใีนที0ใดในโลก (Endemic Species) 

ขา้งบนภเูขานั�นมธีรรมชาตทิี0สวยงามผสมผสานกันอยา่งลงตัวผ่าน ภเูขา, หุบเขา 

สายนํ�า และลําธาร นําทา่นขึ�นสูจ่ดุชมววิบนยอดเขา โดยจากจุดนี�ท่านจะสามารถ

มองเห็นเมอืงเคปทาวน์โดยรอบไดท้ั �งหมด (ทั �งนี�การนั0งกระเชา้ตอ้งขึ�นกับสภาพ

อากาศอกีดว้ย หากมกีารปิดทําการทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpในการเปลี0ยนแปลง

รายการโดยที0ไม่จําเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั �งนี�เพื0อความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นสําคัญ) จากนั�นนําทา่นผา่นชม ยา่นมลายู (Malay Quarter) เป็น

ยา่นที0มบีา้นเรอืนสสีนัสดใสตัดกนัไปมามชีื0อว่า Bo-Kaap ซึ0งเป็นชมุชนชาวมลายู

ที0อพยพมาอยูใ่นเมอืง Cape Town ตั �งแตศ่ตวรรษที0 16 ยา่นแหง่นี�ตั �งอยูบ่นพื�นที0

ลาดชนัของเนนิเขา Signal ซึ0งอยูเ่หนอืเขตเมอืงเกา่ขึ�นไป บรเิวณดังกล่าวขึ�นชื0อ

เรื0องความรุม่รวยทางวัฒนธรรมของชาวมาเลยท์ี0ตั �งรกรากมาชา้นาน ไมว่่าจะเป็น 

รัฐสภา City Hall หรือมัสยดิ Nurul ที0สรา้งขึ�นตั �งแต่ปี 1844 หรือจะเป็น

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรข์องชมุชนชาวมลายูซ ึ0งรวบรวมเรื0องราวตั �งแต่ปี 1760 

นอกจากนี�ยงัโดดเดน่จากบา้นเรอืนสฉูีดฉาดตามถนนหนิซอกเล็กซอกนอ้ยซึ0งเป็น

เอกลักษณ์สําคัญของยา่นนี� ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

คํ*า รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี0พัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที*หา้ของการเดนิทาง    ลอ่งเรอืชมแมวนํ Gา – นกเพนกวนิ – ไซมอนทาวน ์– แหลมกูด๊โฮป    

                                             เคปทาวน ์- วคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืฮทูเบย ์(Hout Bay) เพื0อลอ่งเรอืไปชมแมวนํ Gาจํานวน

มาก ที0พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทติยอ์ย่างมคีวามสขุกัน

ตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเกาะซลี (Seal Island) ซึ0งเป็นวถิชีวีติน่ารักๆ อริยิาบท

อนัน่ามหัศจรรยข์องสตัวโ์ลกน่ารักอกีชนดิที0หาดไูมไ่ดใ้นบา้นเรา  จากนั�นนําท่าน

ชมอกีสตัวโ์ลกน่ารักเฉพาะถิ0นที0น่ารักน่าเอ็นดูไมแ่พก้ันนั0นคอื เหล่านกเพนกวนิ 

ที0มถี ิ0นอาศัยตามธรรมชาตอิยูบ่รเิวณเมอืงไซมอ่นทาวน ์(Simon Town) ที0มี

บา้นเรอืนของเหล่ามหาเศรษฐทีี0ตั �งลดหลั0นกันอยู่บนเชงิเขา หันหนา้ออกสูท่อ้ง

ทะเลสคีราม เหลา่บรรดานกเพนกวนิสญัชาตแิอฟรกินัตัวนอ้ยพากนัเดนิตว้มเตี�ยม

อย่างมคีวามสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอรอ์ันสงบเงยีบนี� ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชม

อริยิาบทน่ารักนี�อยา่งสนุกสนาน 

 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

บา่ย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชม

ทัศนียภาพอันงดงาม ณ บรเิวณ Cape Point จุดสําคัญแห่งมหาสมุทร

แอตแลนตกิตอนใต ้ดว้ยความยากของการเดนิเรอื ผ่านเสน้ทางนี�ไปไดนั้�นชา่ง

ยากเย็น ทําใหม้ตํีานานเรื0องเลา่ของเหลา่กะลาสนัีกเดนิเรอื ที0กลา่วขานกนัมาเป็น

เวลานาน ตั �งแตอ่ดตีทั �งการหายสาบสญูไปอยา่งไรร้อ่งรอย ดว้ยกระแสคลื0นลมอนั

โหดรา้ย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทําใหม้กีารกล่าวถงึการกา้วผ่านอาณา

เขตนี�ไปไดด้ว้ยความหวังยิ0งนั�น ชา่งยากเย็นไมน่อ้ยทเีดยีว  อันเป็นที0มาแห่งชื0อ

ของแหลมแหง่นี�ที0ตอ้งอาศัยความศรัทธาแหง่ความหวังยิ0งนั0นเอง จากนั�นเดนิทาง

เขา้สูต่ัวเมอืงเคปทาวน ์(Cape Town) เมอืงสวยตดิอันดับ 1 ใน 5 ของโลก 

อกีแหง่ที0ทา่นไมค่วรพลาดในการไปเยอืนครั �งหนึ0งในชวีติ  ทั �งในยคุใหมท่ี0เมอืงนี�

เคยไดรั้บเกยีรตเิป็นเจา้ภาพแขง่ขันฟตุบอลโลกในปี 2010 ที0ผ่านมา แลว้ยังเป็น

เมอืงเก่าแก่กว่า 300 ปี อกีทั �งสภาพอากาศที0ค่อนขา้งบรสิุทธิpเกอืบตลอดทั �งปี 

ดว้ยเป็นเมอืงที0มลีักษณะคลา้ยอ่าง มลีมพัดแรงจนพัดเอามลพษิต่างๆออกไป

หมด  เนื0องดว้ยลักษณะภูมิประเทศที0ตั �งอยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศ มี

แหลมกูด๊โฮปที0ยื0นออกไประหว่าง มหาสมทุรอนิเดยี และมหาสมทุรแอตแลนตคิ 

ปัจจุบันนี�มีความใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติของ

แอฟรกิา นอกจากเมอืงพรทิอเรยี และบลูมฟอนเทน ซึ0งเป็นเมอืงหลวงดา้นการ

บรหิารประเทศ และศนูยก์ลางทางฝ่ายตลุาการ จากนั�นนําทา่นถา่ยรปูและพักผอ่น

บรเิวณรมิอ่าวยา่นวคิตอเรยี แอนด ์อลัเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท ์(Victoria & 

Alfred Waterfront ) สถานที0พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศกอ่นคํ0า อัน

งดงามรอใหท้่านไดส้ัมผัส ทั �งรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงภาพยนต ์บรเิวณท่าเรอืนั�น 

อกีมมุมองที0ตา่งและน่าสนใจของเมอืงโรแมนตกินี� 

 
 

คํ*า อสิระอาหารคํ0าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ี0พัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที*หกของการเดนิทาง         เคปทาวน ์– ยา่น Green Market Square - แอดดสิอาบาบา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่ Green Market Square เป็นตลาดที0อยูใ่จกลางเมอืงเคป

ทาวน์ ซึ0งมีสนิคา้หลากหลายชนิดมากมาย อาทเิช่น ผา้ชนิดต่างๆ สรอ้ยคอ 

หนา้กาก สนิคา้พื�นเมอืง ของฝากต่างๆมากมาย ใหท้่านอสิระเลอืกซื�อสนิคา้ฝาก

ตามอธัยาศัย  

 

11.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิของเมอืงเคปทาวน ์  
 

14.55 น. เดนิทางกสูเ่มอืงแอดดสิอาบาบา โดยเที*ยวบนิที* ET 846  

22.20 น. ถงึสนามบนิแอดดสิอาบาบา เพื0อรอเปลี0ยนเครื0อง   

วนัที*เจ็ดของการเดนิทาง       แอดดสิอาบาบา – กรงุเทพฯ 

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเที0ยวบนิที0 ET 618  

13.20 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดิpภาพ  

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการที0จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที0ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที0ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที0กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที0ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ0ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการเปลี0ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที0ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการเปลี0ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที0คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื*อทา่นทําการซืGอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื*อนไขของ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

ขอสงวนสทิธิpการยา้ยเมอืงที0เขา้พัก เชน่ กรณีที0เมอืงนั�นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที0ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี0ยนตามความเหมาะสม 
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หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที*ลกูคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัGง 

มฉิะน ัGนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัGงส ิGน 

 
 
 
 
 

โปรแกรม : SUPER SAVE SOUTH AFRICA 7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน ์(ET) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:            23-29 พ.ค. 61 

 

 

 

 

 

1. คา่ตั|วเครื0องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที0ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื0อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที0ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที0ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที0ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที0ทอ่งเที0ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (ไมอ่นญุาตใิหเ้ขา้พกั) - 

พกัหอ้งเดี*ยว เพิ*มทา่นละ 5,900.- 

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

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ*มเตมิเรื*องโรงแรมที*พกั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั~วเครื*องบนิ ลดทา่นละ  19,000.- 

ช ัGนธุรกจิเพิ*มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ*มตน้ที*ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื*อที*น ั*ง confirm เทา่น ัGน) โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ0ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีGรวม 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ 

ท ัGงนีGข ึGนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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(หากตอ้งการเงื*อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที*) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื0นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซืGอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื*องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ*มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีGยประกนัเร ิ*มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีGยประกนัเร ิ*มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที*มอีายตุ ัGงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื0องดื0มที0สั0งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที0สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํGามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที*สายการบนิมกีารปรบัขึGนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ*งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ*น และ Ranger (ทา่นละ 25 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

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

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ0ม 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั0วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที*น ั*งจะยนืยนัเมื*อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ัGน 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี0เดนิทาง ที0มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื0อทําการจองควิยื0นวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื0อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที*ตอ้งการออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที0 ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครั�ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที0 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึ�น 

5. การยื0นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั �นตอนการยื0นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั �งแบบหมู่คณะและยื0น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื0อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที0 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั0งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที0ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั0วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื0องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

 

 

เง ื*อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที0ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื0นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื0อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึ0งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที0ค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที0ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื0องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที0ตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่0ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ0มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ0ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื0นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื0องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ0งในการยื0นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่0ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที0ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองที0นั0งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั|วเครื0องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิpการเรยีกเก็บคา่มัดจําตั|วเครื0องบนิ ซึ0งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั|วเครื0องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที0เกดิขึ�น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั0งที0 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี0จะนั0งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที0สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี0มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื0นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที0เครื0องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี0มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี0นั0ง Long 

leg ขึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที0เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที0เชค็อนิเทา่นั�น 

 

 

เงื*อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที*เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที*เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิข ึGนจรงิ 

ขอ้มลูเบืGองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื*นวซีา่และการยื*นขอวซีา่ 

ขอ้มลูเพิ*มเตมิเรื*องต ั~วเครื*องบนิและที*น ั*งบนเครื*องบนิ 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิp เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัGงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที*บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึGนไป) เนื0องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื0นที0เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที0เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ0งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื0อนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที0ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั|ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที0สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื*นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที0เกดิขึ�นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื0นวซี่า / ค่ามัดจําตั|วเครื0องบนิ หรือค่าตั|ว

เครื0องบนิ (กรณีออกตั|วเครื0องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที0กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั~วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัGงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื0องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที0 ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิpในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัGงหมด 

 

 

 

 

1. เนื*องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี*ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัGนกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ*งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื*องจากโรงแรมน ัGนไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ*มเตมิในกรณีที*อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื0องปรับอากาศเนื0องจากอยูใ่นแถบที0มอีณุหภมูตํิ0า  

3. กรณีที0มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิp

ในการปรับเปลี0ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื0อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที0มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที0เป็นหอ้งเดี0ยวอาจเป็นหอ้งที0มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํ�า ซึ0งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิ*มเตมิเรื*องโรงแรมที*พกั 
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ขอ้มลูเตรยีมเอกสารการเดนิทาง สาํหรบัผูท้ ี*มอีายตุํ*ากวา่ 18 ปี 

ต ัGงแตว่นัที* 1 มถิุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟรกิาใตก้ําหนดใหเ้ด็ก
ที*มอีายตุํ*ากวา่ 18 ปี ที*เดนิทางเขา้ หรอื ออก จากประเทศแอฟรกิาใต ้จะตอ้งมเีอกสาร
ดงัตอ่ไปนีG 

A. หากเดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา จะตอ้งม ี

• สําเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นั�น 

B. หากเดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึ*ง จะตอ้งม ี

• สําเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นั�น  

• หนังสอืยนิยอมที0เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบดิา หรอื มารดาที0ไมไ่ดเ้ดนิทางมาดว้ย และ
หนังสอืยนิยอมตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 4 เดอืนกอ่นวันเดนิทาง  
     ในกรณีที*ผูท้ ี*มอีายุตํ*ากวา่ 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบดิา หรอื มารดาเพยีง
ทา่นเดยีว จะตอ้งม ี
• คําสั0งศาลที0ใหส้ทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์แกบ่ดิาหรอืมารดาที0เดนิทางพรอ้มกบัเด็ก 
• ในกรณีที0บดิา หรอื มารดาทา่นใดทา่นหนึ0งเสยีชวีติแลว้ ใหนํ้าใบมรณะบตัรมาแสดง 

C. หากเดนิทางกบัผูใ้หญท่ี*ไมใ่ช ่บดิามารดา 

• สําเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นั�น  

• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางที0เป็นลายลักษณ์อักษรจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย และ 
• สําเนาเอกสารบตัรประจําตวัประชาชน ของบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และ 
• ที0อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท์ี0ตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย 

 

D. หากเด็กเดนิทางคนเดยีว 

• สําเนาสูตบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ตอ้งมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทตูแอฟรกิาใตเ้ทา่นั�น และ 

• จดหมายรับรองของผูท้ี0มารับเด็กที0ประเทศแอฟรกิาใต ้ตอ้งม ีที0อยู่ และรายละเอยีด
ขอ้มลูเพื0อการตดิตอ่ และ 
• สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูท้ี0มารับเด็ก รวมถงึ วซีา่ หรอื ใบอนุญาตอยู่
อาศยั (หากมกีารขอตรวจสอบ) และที0อยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ี0ตดิตอ่ไดข้องบดิามารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฏหมาย และบคุคลที0เด็กจะไปอยู่อาศัยดว้ยในแอฟรกิา เอกสารอยา่ง
ใดอยา่งหนึ*ง 
• หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางที0เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตาม
กฎหมาย หรอื 
• เอกสารแสดงความยนิยอมของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึ0งพรอ้มกบั คําสั0งศาลที0ให ้
สทิธใินการดแูลเด็กโดยสมบรูณ์ 

โปรดทราบในใบแจง้เกดิจะตอ้งมีขอ้มูลของบดิาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ จะตอ้งแปลเอกสารฉบับนั�นเป็นภาษาอังกฤษ และตอ้งไดรั้บการรับรองจาก



JNB-ET001 
     หนา้ 13 จาก 13 

ประเทศที0ออกเอกสารฉบับนั�น หากผูโ้ดยสารเดนิทางโดยที0ไม่มีเอกสารเหล่านี� อาจถูก
ปฏเิสธในการเดนิทางเขา้ หรอืเดนิทางออกจากประเทศแอฟรกิาใต ้

ขอ้กําหนดที0ระบุขา้งตน้อาจไม่มีผลบังคับใชก้ับผูโ้ดยสารที0อยู่ในระหว่างการเปลี0ยน
เครื0อง เวน้แตผู่โ้ดยสารทา่นน ัGนจําเป็นตอ้งมวีซี่าในการเดนิทางผา่นควรยื0นหนังสอื
รับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวซีา่ในการเดนิทางผ่าน และผูเ้ดนิทางควรพกทั �ง
หนังสอืรับรองและวซีา่ตดิตวัไวข้ณะเดนิทาง 

ขอ้ยกเวน้ : 

• หากผูโ้ดยสารที0อายุตํ0ากว่า 18ปี เดนิทางสูแ่อฟรกิาใตก้อ่นวันที0 1 มถินุายน พ.ศ.2558 
สามารถเดนิทางไดโ้ดยที0ยังไม่ตอ้งมเีอกสารเหล่านี� โดยสามารถเดนิทางกลับหลังวันที0 1 
มถินุายน พ.ศ.2558 ได ้
• ผูโ้ดยสารที0อายตํุ0ากวา่ 18ปี ไมจํ่าเป็นตอ้งมเีอกสารหากเป็นการเดนิทางผ่านเพื0อเปลี0ยน
เครื0องที0สนามบนินานาชาต ิ
• ผูโ้ดยสารที0อายตํุ0ากวา่ 18ปี และถอืวซีา่แอฟรกิาใต ้ไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงเอกสารเหลา่นี� 
• ในกรณีที0บางประเทศไดม้กีารรับรองชื0อผูป้กครองอย่างเป็นทางการในหนังสอืเดนิทาง
ของเด็ก เอกสารเหลา่นี�สามารถใชย้นืแสดงหลกัฐานแทนได ้(ตวัอยา่งเชน่: หนังสอืเดนิทาง
ของอนิเดยีที0มรีะบชุื0อผูป้กครองของเด็ก สามารถใชเ้อกสารนี�ยื0นแทนเอกสารใบแจง้เกดิได ้

 


