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ONCE IN SOUTH AFRICA 

8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 

 เร่ิมเพียง 69,900.- 
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• ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชน

เผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้  

• ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ  

• ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองข้ึนสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain เดินเล่นย่านวิคตอเรีย 

แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ ล่องเรือไปชมแมวน ้า นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่

แหลมกู๊ดโฮป    (Cape of Good Hope)  

***คุ้มที่สุดพักโรงแรมสุดหรู THE PALACE OF THE LOST CITY***  

***อาหารพิเศษ !!! กุ้งมังกร รวมทั งชิมเนื อสัตว์ป่านานาชนิด***      

 

ส้าหรับผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี (ดูข้อมูลท้ายโปรแกรม) 

ต้องมีส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการ

ประทับตรารับรองจากสถานทตูแอฟริกาใต้เท่านั น 

 

        ก้าหนดการเดินทาง                                                                           
 

วันที่  28 ก.พ.-7 มี.ค. 61 69,900.- 

วันที่  14-21 ม.ีค. 61 69,900.- 

วันที่  11-18, 18-25 เม.ย., 25 เม.ย.-2 พ.ค. 61 69,900.- 

วันที่  9-16, 23-30 พ.ค. 61 66,900.- 

 
รายละเอียดการเดินทาง 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค่้า 
โรงแรมที่พัก  
หรือ เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์   ✈ ✈ ✈  
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2 
สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – Nelson Mandala Square 

พริทอเรีย – พพิิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ – เมืองซันซิตี ้
✈ O O 

THE PALACE OF THE 
LOST CITY 

3 สวนเสือ – หมูบ่้านเลเซด ี  O O O PEERMONT METCOURT 

4 โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain                      O ✈ O STAY EASY CITY BOWL 

5 
ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย – วิคตอเรีย 

แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 
O O X STAY EASY CITY BOWL 

6 
ล่องเรือชมแมวน้า้ – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกูด๊โฮป    

เคปทาวน์ – สิงคโปร์   
O O O STAY EASY CITY BOWL 

7 เคปทาวน์ – สิงคโปร์   O ✈ ✈  

8 กรุงเทพฯ   ✈ ✈  ✈  

 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – สิงคโปร์   

18.00 น.
  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่าน 

 

21.10 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 981 

***คณะเดินทางตั งแต่ วันที่ 11 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 

21.00 น. และถึงประเทศสิงคโปร์ เวลา 00.25 น.*** 

 

วันที่สองของการเดินทาง     สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – Nelson Mandala Square 

                                             พริทอเรีย – พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ – เมืองซันซิตี  

00.40 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์  เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง  

02.10 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 478 

***คณะเดินทางตั งแต่ วันที่ 11 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 

02.10 น. และถึงโจฮันเนสเบิร์ก เวลา 06.55 น.*** 

 

06.50 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลา

ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่ วโมง) จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่  Nelson 

Mandala Square แหล่งรวมอาหารพื้นเมืองขนาดใหญ่นอกเมืองโจฮันเนสเบิร์ก 

ให้ท่านได้ตื่นตากับร้านอาหารพื้นเมืองมากมาย รวมถึงร้านค้า และแหล่งแฮงค์

เอาท์ของคนท้องถิ่น จากน้ันน้าท่านสู่ “City of Jacaranda”   อันสะพร่ังไปทั่ว
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เมืองทุกปีในช่วงเดอืนตุลาคม เป็นสัญลักษณ์ประจ้าเมืองอนัโดดเด่น คือดอกไม้สี

ม่วงสด คือดอกแจ๊กการันดา (Jacaranda) ***ดอก แจ๊กการันดา จะบาน

ทุกปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี*** โดยชื่อ

ของเมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามน้ีคือวีรบุรุษผู้กล้าเมื่อคร้ังอดีตกาลนามว่า 

แอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความส้าคัญเมืองหลวง

ด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานที่ส้าคัญมากมาย น้าท่านชมในบริเวณ

เมือง โดยเฉพาะจัตุรัสกลางเมือง Church Square ชมอนุสาวรีย์ของอดีต

ประธานธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ ชื่อพอล ครูเกอร์ ในบริเวณใกล้เคียงกันน้ันเป็น

ที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง อันมีอนุสาวรีย์ของแอนดีส์ พรีทอรีอัสผู้ก่อตั้งเมือง 

และลูกชาย อีกทั้งสถานที่ส้าคัญทางราชการของเมืองต่างๆ เช่น ท้าเนียบ

ประธานาธิบดีและที่ท้าการรัฐบาลวุฒิสภา ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่

อลังการจนถูกจัดอันดับเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามติดอันดับโลกอีกด้วย  

นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้ว อีกสถานที่แห่งความรู้เพื่อเข้าถึงชน

พื้ นเมืองผู้ กล้ า ชมภายนอกพิพิ ธภัณฑ์ วู ร์ เทรคเกอร์ (Voortrekker 

Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับ

พื้นเมือง อีกทั้งวิถีแห่งชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่าย จากน้ันน้าท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก

(Pilanesburg) เพื่อจากน้ันน้าท่ านสู่ที่พักสุดหรูและพร้อมด้วยกิจกรรม

หลากหลาย เมืองซันซิตี  (Sun City)  เมืองที่ถูกสร้างตามจินตนาการของ 

ชอล เคิร์ชเนอร์  มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้มั่งคั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้ง

ระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดน

อันไร้ค่าในอดีตแห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ 

เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอัน

สวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ (The Palace) ที่

สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เข้าสู่ที่

พักสุดหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับ

มาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใด

ในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวมายังแอฟริกาใต้ คือ 

ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์น้ี ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสัมผัส

 
ระยะทาง 147 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.15 ชม. 
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สัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค้่า ที่พากันออกหา

กินในยามค่้า อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดจะพา

กันออกหากินในช่วงเวลาน้ัน ***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ ส้าหรับผู้เดินทางที่มี

อายุต้่ากว่า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี*** 

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม  THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง       สวนเสือ – หมู่บ้านเลเซดี   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park)  เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการ

ท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว                         

ม้าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ท่านได้ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและ

เก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่  ซึ่งสัตว์เหล่าน้ันอยู่อาศัยกันในป่าตามแบบระบบ

นิเวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์น้ันๆ ในแต่ละโซนพื้นที่อันต่างกัน

ออกไปเป็นการชมสัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติล้วนๆ 

อันหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย จากน้ันน้าท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเลเซดี หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งน้ีน้าเสนอ

วิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวัติความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของ

ชาวแอฟริกาใต้ได้อย่างละเอียดและน่าสนใจ ทั้งรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  
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ศิลปะการแสดงต่างๆ รอให้ท่านได้ศึกษาและเรียนรู้อย่างน่าสนใจ หลังการชื่นชม

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ท้าให้เราเข้าถึงชนพื้นเมืองในเวลาอันรวดเร็วน้ีแล้ว และให้

ท่านได้ชมโชว์พื้นเมือง ของชาวเลเซ 

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 

พิเศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนื อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น 

เนื อกวาง มา้ลาย จระเข้ ควายปา่ ฯลฯ 

 

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม PEERMONT METCOURT หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain                      

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

... น. น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมือง

เคปทาวน์ 

 

... น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ BA……..  

บ่าย น้าท่านข้ึนกระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table 

Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of 

Nature) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 

3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตัว

ของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน  บนยอดเขามีพรรณพืชนานา

ชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) 

ข้างบนภูเขาน้ันมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา 

สายน้้า และล้าธาร น้าท่านข้ึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดน้ีท่านจะสามารถ
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มองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ทั้งหมด (ทั้งน้ีการน่ังกระเช้าต้องข้ึนกับสภาพ

อากาศอีกด้วย หากมีการปิดท้าการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

รายการโดยที่ไม่จ้าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นส้าคัญ) 

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง  ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย – วิคตอเรีย แอนด์ 

                                          อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น้าท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือ

นกกระจอกเทศ ณ ฟาร์มเลี ยงนกกระจอกเทศ ที่มีชื่อเสียงของเมือง West 

Coast Ostrich Farm  เรียนรู้เร่ืองราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่มี

จุดเด่นคือ เป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนที่จะใช้ปีกบินกลับมีความช้านาญในการ

ใช้ขาวิ่งได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์

เศรษฐกิจส้าคัญของประเทศอีกด้วย   

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

เมนูจากเนื อและไข่ ของนกกระจอกเทศ 

 

บ่าย จากน้ันน้าท่านสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ข้ึนชื่อและเก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ กรูท

คอนสแตนเทีย (Groot Constantia) ที่สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผู้ว่า

การเมืองชาวดัตซ์ จนกระทั่งปัจจุบันยังคงด้าเนินการท้าไวน์ หรือเหล้าองุ่นอันข้ึน
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ชื่ออยู่ และเปิดบริการให้คนทั่วไปเข้าชมภายในเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไวน์ซ่ึงจัด 

แสดงประวัติความเป็นมาของไวน์ย้อนหลังไปถึง 500ปี ในช่วงคริสตวรรษที่ 18-

19 จากความมั่งคั่งในอุตสาหกรรมการผลิตและจ้าหน่ายไวน์ได้ก็ท้าให้มีการสร้าง

บ้าน และโรงบ่มในสไตล์สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและสวยงาม ที่ เ รียกว่า       

เคป ดัตซ์ (Cape Dutch) มีลักษณะเป็นแบบตัวอาคารสีขาวมุง หลังคาด้วยหญ้า  

ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นบริเวณหน้าจั่วอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังอยู่มาจน

ทุกวันน้ี ซ่ึงท่านสามารถชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซ้ือไวน์ข้ึนชื่อได้ตาม

อัธยาศัย จากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติด

อันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไปเยือนคร้ังหนึ่งในชวีติ  

ทั้งในยุคใหม่ที่เมืองน้ีเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 

ที่ผ่านมา แล้วยังเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทั้งสภาพอากาศที่ค่อนข้าง

บริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งปี ด้วยเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัด

เอามลพิษต่างๆออกไปหมด  เน่ืองด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด

ของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง มหาสมุทรอินเดีย และ

มหาสมุทรแอตแลนติค ปัจจุบันน้ีมีความใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองหลวง

ฝ่ายนิติบัญญัติของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซ่ึงเป็น

เมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ และศูนย์กลางทางฝ่ายตลุาการ จากน้ันน้าท่าน

ถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟ

ร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่พักผ่อนตากอากาศ ใน

บรรยากาศก่อนค่้า อันงดงามรอให้ท่านได้สัมผัส ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรง

ภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนั้น อีกมุมมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี้ 

ค้่า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา่ 

วันที่หกของการเดินทาง    ล่องเรือชมแมวน ้า – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป    

                                             เคปทาวน ์

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน ้าจ้านวน

มาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกัน

ตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบท

อันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา  จากน้ันน้าท่าน
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ชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันน่ันคือ เหล่านกเพนกวิน 

ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ที่มี

บ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้อง

ทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวน้อยพากันเดินต้วมเตี้ยม

อย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงียบน้ี ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชม

อิริยาบทน่ารักนี้อย่างสนุกสนาน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

พิเศษ บริการท่านด้วย เมนูกุ้งมังกร ท่านละ 1 ตวั 

 

บ่าย จาก น้ัน น้าท่ าน เดิ นท างสู่แหลมกู๊ ด โฮป  (Cape of Good Hope) ชม

ทัศนียภาพอันงดงาม ณ  บริเวณ  Cape Point จุดส้าคัญแห่งมหาสมุทร

แอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางน้ีไปได้น้ันช่าง

ยากเย็น ท้าให้มีต้านานเร่ืองเลา่ของเหล่ากะลาสนัีกเดนิเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็น

เวลานาน ตั้งแต่อดีตทั้งการหายสาบสญูไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคลื่นลมอัน

โหดร้าย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ท้าให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณา

เขตน้ีไปได้ด้วยความหวังยิ่งน้ัน ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว  อันเป็นที่มาแห่งชื่อ

ของแหลมแห่งน้ีที่ต้องอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังย่ิงน่ันเอง 

 

 

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง         เคปทาวน์ – สิงคโปร์  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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07.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินของเมืองเคปทาวน์  
 

10.40 น. ออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 479  

วันที่แปดของการเดินทาง       สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง  

09.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ SQ 972 

***คณะเดินทางตั งแต่ วนัที่ 11 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 

09.35 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 11.05 น.*** 

 

11.10 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจา้นวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5.เมื่อทา่นท้าการซื อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแลว้ 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเข้าพักเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั ง 

มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : ONCE IN SOUTH AFRICA 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
 

ก้าหนดวันเดินทาง:           28 ก.พ.-7 มี.ค. 61  

14-21 มี.ค. 61  

11-18, 18-25 เม.ย., 25 เม.ย.-2 พ.ค. 61  

 

 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (ไม่อนุญาติให้เข้าพกั) - 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 11,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 

(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
69,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  23,000.- 

ชั นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่านั น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 
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ก้าหนดวันเดินทาง:          9-16, 23-30 พ.ค. 61  

 

 

 

 

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่

เกินจ้านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับ

ทางบริษัทได้ **  

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 66,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (ไม่อนุญาติให้เข้าพกั) - 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 11,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 66,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 

(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
66,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  20,000.- 

ชั นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่านั น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

JNB-SQ001     หน้า 13 จาก 18 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์  GOTJNB SQ001 AFRICA8D5N MAY18-SQ -W61 

- เบี ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

  

 

 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท้าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้้าหนักเกินจาก

ทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว,  

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถ่ิน และ Ranger (ท่านละ 28 USD) 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 USD ต่อคน ต่อวัน : 8 x 3 = 24 USD ) 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

 

 

 

1. ช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ้า

แล้วเท่านั น 

2. ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท้าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

เงื่อนไขการจอง 
 

อัตราค่าบริการนี ไมร่วม 
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6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 

ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่

สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส้าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท้างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด้าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ้านักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง

ต้องไปยื่นค้าร้องขอท้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก

ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค้าร้องขอวีซ่า และจ้านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง

ส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ

พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ 

จ้าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 

ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่และการยื่นขอวซี่า 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบนิและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 
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1.   ทางบริษัทได้ส้ารองท่ีนั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท 

ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น 

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.   นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก้าหนด เช่น  

ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู 

ฉุกเฉินได้ (น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ้านาจในการให้ท่ีนั่ง Long 

leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

 

 

 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ้านวนท่ีบริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว 

และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด    

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้อง

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

ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่้า  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

ข้อมูลเตรียมเอกสารการเดินทาง ส้าหรับผู้ท่ีมีอายุต่้ากวา่ 18 ปี 

ตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ก้าหนดให้เด็ก
ที่มีอายุต้่ากว่า 18 ปี ท่ีเดินทางเข้า หรือ ออก จากประเทศแอฟริกาใต้ จะต้องมีเอกสาร
ดังต่อไปนี  

A. หากเดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมี 

• ส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น 

B. หากเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องมี 

• ส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น  

• หนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย และ
หนังสือยินยอมต้องมีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง  
     ในกรณีที่ผู้ที่มีอายุต้่ากว่า 18 ปี และอยู่ในการดูแลของบิดา หรือ มารดาเพียง
ท่านเดียว จะต้องมี 
• ค้าสั่งศาลที่ให้สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรือมารดาที่เดินทางพร้อมกับเด็ก 
• ในกรณีที่บิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้น้าใบมรณะบัตรมาแสดง 

C. หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ บิดามารดา 
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• ส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น  

• หนังสือยินยอมให้เดินทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย และ 
• ส้าเนาเอกสารบัตรประจ้าตัวประชาชน ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และ 
• ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 

 

D. หากเด็กเดินทางคนเดียว 

• ส้าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีการประทับตรารับรองจาก
สถานทูตแอฟริกาใต้เท่านั้น และ 

• จดหมายรับรองของผู้ที่มารับเด็กที่ประเทศแอฟริกาใต้ ต้องมี ที่อยู่ และรายละเอียด
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ และ 
• ส้าเนาเอกสารบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ที่มารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรือ ใบอนุญาตอยู่
อาศัย (หากมีการขอตรวจสอบ) และที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดามารดา 
หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปอยู่อาศัยด้วยในแอฟริกา เอกสารอย่าง
ใดอย่างหน่ึง 
• หนังสือยินยอมให้เดนิทางที่เปน็ลายลักษณอ์ักษรจากบดิาและมารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือ 
• เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่งพร้อมกับ ค้าสั่งศาลที่ให้
สิทธิในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์ 

โปรดทราบในใบแจ้งเกิดจะต้องมีข้อมูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเอกสารฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจาก
ประเทศที่ออกเอกสารฉบับนั้น หากผู้โดยสารเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารเหล่านี้ อาจถูก
ปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรือเดินทางออกจากประเทศแอฟริกาใต้ 

ข้อก้าหนดที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยน
เครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั นจ้าเป็นต้องมีวีซ่าในการเดินทางผ่านควรยื่นหนังสือ
รับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอวีซ่าในการเดินทางผ่าน และผู้เดินทางควรพกทั้ง
หนังสือรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง 

ข้อยกเว้น : 

• หากผู้โดยสารที่อายุต่้ากว่า 18ปี เดินทางสู่แอฟริกาใต้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 
สามารถเดินทางได้โดยที่ยังไม่ต้องมีเอกสารเหล่านี้ โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ.2558 ได้ 
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• ผู้โดยสารที่อายุต่้ากว่า 18ปี ไม่จ้าเป็นต้องมีเอกสารหากเป็นการเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินนานาชาติ 
• ผู้โดยสารที่อายุต่้ากว่า 18ปี และถือวีซ่าแอฟริกาใต้ ไม่จ้าเป็นต้องแสดงเอกสารเหล่านี้ 
• ในกรณีที่บางประเทศได้มีการรับรองช่ือผู้ปกครองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทาง
ของเด็ก เอกสารเหล่านี้สามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น: หนังสือเดินทาง
ของอินเดียที่มีระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก สามารถใช้เอกสารนี้ยื่นแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้ 

 


