กําหนดการเดินทาง

วันพุธที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (1)
22.30 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้ อ มกันทีสนามบิน สุ วรรณภู มิอาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว W สายการบินเคนย่ า แอร์ เวย์
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินเคนย่ า แอร์ เวย์ เข้ าประตู 10)

วันพฤหัสบดีที 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (2) (ไนโรบี) – โจฮันเนสเบิร์ก – ครูเกอร์ พาร์ ค
01.20 น.
06.10 น.
07.45 น.
10.55 น.
15.30 น.
16.15 น.

คํา

ออกเดินทางสู่ ไนโรบี โดยเทียวบินที KQ887
ถึงไนโรบี เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก โดยเทียวบินที KQ760
ถึงโจฮันเนสเบิร์ก เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ ครู เกอร์ พาร์ ค โดยเทียวบินที SA8845
*** (หมายเหตุ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุ ข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงสนามบิน Kruger Mpumalanga International Airport ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรั บ
สัมภาระเรี ยบร้ อย นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานครู เกอร์ พาร์ ค (Kruger National Park) ซึ งมี
พรมแดนติดต่อกับประเทศซิ มบับเว่ และโมแซมบิค เป็ นเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่านานาชนิด
จากนันนําเข้าทีพัก PROTEA HOTEL KRUGER GATE หรื อเทียบเท่า แล้วอิสระให้ท่านได้
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา

วันศุ กร์ ที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ครูเกอร์ พาร์ ค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนังรถขับเคลือนสี ล้อ เข้าไปในป่ าเพือชมสภาพความเป็ นอยู่ของหมู่สัตว์ทงหลาย
ั
และ
สภาพป่ าแห่งแอฟริ กาใน “ครู เกอร์ พาร์ ค” สถานทีซึ งถูกประกาศห้ามล่าสัตว์มาตังแต่ปี ค.ศ. 1930
ในสภาพของป่ าสงวนทีมีสัตว์ป่านานาชนิ ดทีสมบูรณ์ ยิงบนเนื อที 25,000 เฮคเตอร์ กวางน้อ ย
อิมพาลา และสปริ งบ๊อควิงเป็ นฝูงในป่ าสองข้างทางชุกชุมไม่คลาดสายตาเมือท่านเข้าไปเรื อย ๆ
จะมีสัตว์ขนาดใหญ่และแปลกตาให้พบเห็นเรื อยไป
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านท่องป่ าซาฟารี ดูสัตว์ทีท่านมีโอกาสได้เห็น Big Five มากทีสุ ดโดยรถจีปเปิ ดหลังคาบนรถ
จะมีนายพรานหรื อ Ranger ซึ งเป็ นทังคนขับรถและไกด์คอยแนะนํา วิธีก ารชมสัตว์ให้ทราบ
ด้วยพืนทีครอบคลุมอันกว้างใหญ่ไพศาลนี เอง เป็ นทังป่ าโปร่ ง, ป่ าละเมาะ,จนถึงกึ งทะเลทราย
แอฟริ กาใต้ ทีอุทยานฯ แห่งนีจึงนับได้ว่าเป็ นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากกว่า 1,187 ชนิ ด เช่ น
เสื อชีตา้ , แรดเผือก, ฮิปโป, ไฮยีน่า, ยีราฟ, ม้าลาย, หมูป่า, เลียงผา, อิมพาล่า, กูดู้ รวมถึงนกหายาก
ชนิดต่าง ๆ ซึ งสัตว์ป่าทีมีชีวติ อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ และแน่นอนหมายรวมถึงผูย้ ิงใหญ่ทงั
ห้า คือ ควายป่ า, ช้าง, สิ งโต, แรด และเสื อดาว ซึ งในการเดินทางในแต่ละทริ ป ถ้าท่านได้เห็น
ครบทังห้าชนิดก็ถือได้วา่ เป็ นการชมสัตว์ป่าทีสมบูรณ์แบบ และทีอุทยานแห่งชาติครู เกอร์ พาร์ คนี
ถือได้วา่ มีจาํ นวนประชากรสัตว์ป่าอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่ นทีสุ ด จึงมีโอกาสได้เห็นผูย้ ิงใหญ่
ทังห้าได้ครบ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก PROTEA HOTEL KRUGER GATE หรื อเทียบเท่า

แอฟริ กาใต้ 8 วัน (16-23 ตุลาคม 2562)

หน้า 2

วันเสาร์ ที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (4)
เช้า

13.15 น.
15.45 น.
คํา

นําท่านสัมผัสกับการ ท่ องซาฟารี ในยามเช้ าตรู่ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื นในช่ วงเช้า
พร้ อมกับชมสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ทีหาชมได้ยาก ท่านจะได้มีโอกาสถ่ายรู ปกับสัตว์ต่างๆ ใน
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะการทํา GAME DRIVE ในตอนเย็นและตอนเช้านัน มีความแตกต่าง
กันในหลายด้าน ทังบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์เพราะสัตว์บางชนิดออกหากิ นในตอนเช้าตรู่
ส่ วนสั ต ว์บางชนิ ดออกหากิ น ในตอนเย็น และคํา ได้เ วลาอัน สมควรนํา ท่า นเดิน ทางกลับ สู่
โรงแรมทีพัก / รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม ได้เวลานํา ท่านเดินทางสู่
สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เคปทาวน์ โดยเทียวบินที SA8664
*** (หมายเหตุ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบิ นทีระบุ ข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงท่ าอากาศยานเมืองเคปทาวน์ เมืองใหญ่ทีตังอยู่ปลายสุ ดของทวีปแอฟริ กา และจัดว่าเป็ นเมือง
ริ มอ่าวทีมีความสวยงามทีสุ ดแห่งหนึงของโลก
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก THE TABLE BAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (5)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ครูเกอร์ พาร์ ค (ท่ องซาฟารี) – เคปทาวน์

เคปทาวน์ – ฟาร์ มนกกระจอกเทศ – ยอดเขาเทเบิลเมาท์เท่น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มนกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศจัดได้ว่าเป็ นนกทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดใน
โลก เที ยวชมร อบๆฟาร์ มที ท่ า นจะได้ เ ห็ น
นกกระจอกเทศมากมายอยู่อย่างอิสระท่ามกลางทุง่
หญ้า โดยมีเจ้าหน้าทีคอยให้ขอ้ มูลต่างๆ เกี ยวกับ
นกกระจอกเทศ เช่ น ความเป็ นอยู่ของนก อาหาร
การกิ น การสังเกตเพศของนกการวางไข่ รวมทัง
ข้อมูลอืนๆ ของนกกระจอกเทศทีน่าสนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน (ภายในฟาร์ มนกกระจอกเทศ)
นําท่านขึนกระเช้าลอยฟ้ าทีทันสมัยทีสุ ดแห่งหนึงของโลกสู่ ยอดเขาเทเบิลเมาท์ เท่ น ทีมีความสู ง
เหนือกว่าระดับนําทะเล 1,000 เมตร มีลกั ษณะเหมือนโต๊ะขนาดใหญ่ตงเป็
ั นปราการหินของเมือง
เคปทาวน์ และถือเป็ นสัญลักษณ์ของเคปทาวน์ ขึนถึงยอดเขาบันทึกภาพความงามของตัวเมือง
เคปทาวน์ทีมีมหาสมุทรแอตแลนติกเป็ นฉากหลัง (*** ขอสงวนสิ ทธิ การขึนกระเช้ าในกรณีที
สภาพอากาศไม่ เอืออํานวย ***) จากนันนําท่านชมเมือง เคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ทีมีอายุกว่า 300 ปี
ได้ชือว่าเป็ นเมืองทีสวยทีสุ ดในโลกแห่ งหนึ ง ตังอยู่ปลายสุ ดของแอฟริ กาใต้ ผ่านชมสถานที
สําคัญต่างๆของเมือง เช่ น The Houses of Parliament, The Cape Town city hall, Green Market
Square, ย่านมาเลย์ทีมีตึกแถวสี สันสดใส พร้ อมแวะถ่ายรู ปริ มทะเลทีมีฉากหลังเป็ นแนวภูเขา
ทอดตัวยาวสวยงามดังภาพเขียน แล้วนําท่านชม ปราสาทกู๊ดโฮป ซึ งเป็ นป้ อมปราการของเมือง
เคปทาวน์ และถือว่าเป็ นสิ งก่อสร้ างสมัยแรกๆ ของอนานิคม
รับประทานอาหารคํา (หอยเป๋ าฮื อ) / นําเข้าทีพัก THE TABLE BAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (6)
แอฟริ กาใต้ 8 วัน (16-23 ตุลาคม 2562)

เคปทาวน์ – แหลมกู้ดโฮป – เคปทาวน์
หน้า 3

เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนังเรื อเฟอร์ รีข้ามอ่าวเทเบิล (Table Bay) เพือข้ามไปยัง เกาะร็ อบเบน (Robben Island)
เป็ นภาษาดัตซ์ แปลว่า แมวนํา นําท่า นชมเกาะร็ อ บเบน ซึ งเป็ นเกาะเล็ก ๆนอกชายฝั งเมือ ง
เคปทาวน์ เคยใช้ เ ป็ นป้ อมปราการสมัย สงครามโลกครั งที สอง เป็ นเกาะว่ า งเปล่ า ที ซึ ง
เนลสั น แมนเดลา อดีตผู ้นาํ แอฟริ กาใต้ถูก ขัง อยู่ เป็ นเวลา 18 ปี จากทีเขาถูก ขัง ทังหมด 27 ปี
ปั จจุบนั เกาะร็ อบเบนกลายเป็ นแหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ และได้เป็ นมรดกโลก ท่านจะ
ได้เห็นกรงขังทีเนสสัน แมนเดลาเคยอยู่ (*** ขอสงวนสิ ทธิ การนั งเรื อเฟอร์ รี ในกรณีทีสภาพ
อากาศไม่ เอืออํานวย ***)
รับประทานอาหารกลางวัน
นํา ท่า นเดิน ทางสู่ ศู น ย์ อนุ รักษ์ ธรรมชาติแหลมกู้ ดโฮป พิสู จน์ ความแรงของคลื นลมบริ เ วณ
เคปพ้อยท์ตรงปลายสุ ดของแหลมกูด้ โฮปทีได้รับฉายาจากนักสํารวจชาวโปรตุเกสว่า “แหลมแห่ ง
พายุ” เนืองจากกระแสนําอุ่นทีมีอุณหภูมิไม่เท่ากันมาประทะกัน ทําให้อากาศบริ เวณนีแปรปรวน
และในทะเลมีหมอกจัด ให้ท่านได้ชืนชมความสวยงามและโด่งดังของแหลมกู้ดโฮป ซึ งตังอยู่
ตรงจุดเชือมต่อกันระหว่างมหาสมุทรแอทแลนติคกับมหาสมุทรอินเดีย จากนันนําท่านเดินทาง
กลับสู่ เคปทาวน์ ระหว่างทางชม ชายหาดโบลเดอร์ แหล่งทีอยู่อาศัยของนกเพนกวินแอฟริ กนั ที
ใช้ชีวติ อย่างอิสระตามธรรมชาติร่วมกับชาวบ้านแถบนัน
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก TABLE BAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (7)
เช้า

14.30 น.
22.05 น.
23.59 น.

เคปทาวน์ – Groot Constantia Wine – (ไนโรบี)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ไร่ ไวน์ Groot Constantia แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ทสุี ดในเมืองเคปทาวน์ เล่ากัน
ว่าทีนีเป็ นทีแรกทีเริ มปลูกองุ่นโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี นําท่านเยียมชมไร่ องุ่นเก่าแก่กว่า 330 ปี
ท่ามกลางหุบเขาคอนสแตนเทียอันเขียวชอุ่ม ชมห้องเก็บไวน์ต่างๆ พร้อมลิมรสไวน์ชนเลิ
ั ศและ
สามารถซื อกลับได้ในราคาไม่แพง นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ทีบอกเล่าความเป็ นมาประวัติของกรู ท
คอนสแตนเทีย และดูเฟอร์ นิเจอร์ โบราณในอาคารสไตล์เคปดัชต์ทีบูรณะขึนมาใหม่ นอกจากนี
ยังมีอุปกรณ์ทาํ ไวน์เก่าแก่ในพิพิธภัณฑ์ให้ชม จากนันได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ไนโรบี โดยเทียวบินที KQ783
ถึงไนโรบี เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที KQ886

แอฟริ กาใต้ 8 วัน (16-23 ตุลาคม 2562)

หน้า 4

วันพุธที 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (8)
13.30 น.

(ไนโรบี) – กรุ งเทพฯ

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี หรื อ ซี )

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนั งสื อเดิ นทางราชการ (เล่ มสี นํ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
เพราะ หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้


*** (ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ แอฟริกา) *** โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน (408)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
30,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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เด็กทีมีอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางเข้ า หรื อ ออกจากประเทศแอฟริ กาใต้
ตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยของแอฟริ กาใต้กาํ หนดให้เด็กทีมีอายุตากว่
ํ า 18 ปี ที
เดินทางเข้า หรื อ ออก จากประเทศแอฟริ กาใต้ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
A.
หากเดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดาจะต้ องมี
- เอกสารใบแจ้งเกิดฉบับเต็มตัวจริ ง หรื อ สําเนาทีมีการรับรอง
- เอกสารใบเกิ ดฉบับภาษาอังกฤษ แปลโดยบริ ษทั ฯทีมีตราประทับ และนําใบแปลไปให้ทีกรมการ
กงศุลประทับตรา (นําใบเกิดตัวจริ งไปด้วย)
B.
หากเดินทางกับบิดา หรื อ มารดา ท่ านใดท่ านหนึง จะต้ องมี
- เอกสารใบแจ้ง เกิ ดฉบับเต็มตัวจริ ง หรื อ สํ า เนาทีมีก ารรั บรอง และ มีเ อกสารอย่ า งใดอย่ า งหนึ ง
ดังต่ อไปนี
- ในกรณี ทเด็
ี กเดินทางไปกับบิดา หรื อ มารดา ท่านใดท่านหนึง ต้องให้บิดา หรื อ มารดา ไปทําหนังสื อ
ยิน ยอมทีกองสั ญชาติและนิ ติกรณ์ เ ท่านัน ทีกรมการกงสุ ลแจ้ง วัฒนะ ชัน 3 ในจดหมายต้อ งระบุ
ระยะเวลาในการเดินทาง ระบุชือผูเ้ ดินทางว่าไปกับใคร ระบุไปว่าไปแอฟริ กาใต้
- หนังสื อ ยิน ยอมทีเป็ นลายลัก ษณ์ อ กั ษรจากบิดา หรื อ มารดาทีไม่ไ ด้เ ดินทางมาด้วย และหนัง สื อ
ยินยอมต้องมีอายุไม่เกิน 4 เดือนก่อนวันเดินทาง หรื อ
- คําสังศาลทีให้สิทธิ ในการดูแลเด็กโดยสมบูรณ์แก่บิดาหรื อมารดาทีเดินทางพร้ อมกับเด็ก
- ในกรณี ทีบิดา หรื อ มารดาท่านใดท่านหนึงเสี ยชีวติ แล้ว ให้นาํ ใบมรณะบัตรมาแสดง
- สําเนาพาสปอร์ ตของบิดาหรื อมารดา ทีไม่ได้เดินทางไปด้วย
C.
หากเดินทางกับผู้ใหญ่ ทีไม่ใช่ บิดามารดา
- สําเนาเอกสารใบแจ้งเกิด และ
- หนังสื อยินยอมให้เดินทางทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย และ
- สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย และ
- ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย
D.
หากเด็กเดินทางคนเดียว
- เอกสารใบแจ้งเกิดตัวจริ ง หรื อสําเนาเอกสารใบแจ้งเกิดทีมีการรับรอง และ
- จดหมายรั บรองของผูท้ ีมารั บเด็กทีประเทศแอฟริ กาใต้ ต้องมี ทีอยู่ และรายละเอียดข้อมูลเพือการ
ติดต่อ และ
- สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผูท้ ีมารับเด็ก รวมถึง วีซ่า หรื อ ใบอนุญาตอยู่อาศัย (หากมี
การขอตรวจสอบ) และ
- ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย และบุคคลทีเด็ก
จะไปอยู่อาศัยด้วยในแอฟริ กา เอกสารอย่ างใดอย่ างหนึง
- หนังสื อยินยอมให้เดินทางทีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากบิดาและมารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย
หรื อ
- เอกสารแสดงความยินยอมของบิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึงพร้ อมกับ คําสังศาลทีให้สิทธิ ในการ
ดูแลเด็กโดยสมบูรณ์
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โปรดทราบ!! ในใบแจ้งเกิดจะต้องมีขอ้ มูลของบิดาและมารดาของเด็ก หากเอกสารไม่ใช่ ภาษาอังกฤษ จะต้อง
แปลเอกสารฉบับนันเป็ นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศทีออกเอกสารฉบับนัน หากผูโ้ ดยสาร
เดินทางโดยทีไม่มีเอกสารเหล่านี อาจถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้า หรื อเดินทางออกจากประเทศแอฟริ กาใต้
ข้อ กํา หนดทีระบุข ้า งต้น อาจไม่มีผ ลบัง คับใช้ก ับผู ้โ ดยสารทีอยู่ ในระหว่า งการเปลี ยนเครื อง เว้ น แต่
ผู้โดยสารท่ านนันจําเป็ นต้ องมีวีซ่าในการเดินทางผ่ าน ควรยืนหนังสื อรับรองฉบับสมบูรณ์ระหว่างกระบวนการขอ
วีซ่าในการเดินทางผ่าน และผูเ้ ดินทางควรพกทังหนังสื อรับรองและวีซ่าติดตัวไว้ขณะเดินทาง
ข้ อยกเว้ น :
- หากผูโ้ ดยสารทีอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางสู่ แอฟริ กาใต้ก่อนวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สามารถเดินทางได้โดย
ทียังไม่ตอ้ งมีเอกสารเหล่านี โดยสามารถเดินทางกลับหลังวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้
- ผูโ้ ดยสารทีอายุตากว่
ํ า 18 ปี ไม่จาํ เป็ นต้องมีเอกสารหากเป็ นการเดินทางผ่านเพือเปลียนเครื องทีสนามบิน
นานาชาติ
- ผูโ้ ดยสารทีอายุตากว่
ํ า 18 ปี และถือวีซ่าแอฟริ กาใต้ ไม่จาํ เป็ นต้องแสดงเอกสารเหล่านี
- ในกรณี ทีบางประเทศได้มีการรับรองชือผูป้ กครองอย่างเป็ นทางการในหนังสื อเดินทางของเด็ก เอกสารเหล่านี
สามารถใช้ยืนแสดงหลักฐานแทนได้ (ตัวอย่างเช่น : หนังสื อเดินทางของอินเดียทีมีระบุชือผูป้ กครองของเด็ก
สามารถใช้เอกสารนียืนแทนเอกสารใบแจ้งเกิดได้
สถานทูตแอฟริ กาใต้ ในประเทศไทย
ทีอยู่ : 87 ตึก MTHAI ชัน 12 A (All season place) ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-2900 / โทรสาร : 0-2685-3500
หมายเหตุ : เวลาทําการ 08:00 น. – 16:30 น. จันทร์ – ศุกร์ www.dirco.gov.za/bangkok
กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ างประเทศ
ทีอยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กรุ งเทพฯ 10210
 กองหนังสื อเดินทาง
โทรศัพท์ : 0-2981-7257 ถึง 60 และ 0-2203-5000 ต่อ 32303 / โทรสาร : 0-2981-7256
ฝ่ ายอํานวยการ 0-29817257 และ 085-911-4124, 093-010-5248
E-mail : consular05@mfa.go.th
 กองสั ญชาติและนิติกรณ์
โทรศัพท์ : 0-2575-1058 ถึง 59 / โทรสาร : 0-2575-1054
E-mail : consular04@mfa.go.th
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อัตราค่ าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ท่านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / ไม่ มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

109,000.- บาท
104,000.- บาท
93,000.- บาท
78,000.- บาท

*** หมายเหตุ ***
โรงแรมในประเทศแอฟริ กาใต้ ไม่มีหอ้ งพักสําหรับ 3 ท่าน ดังนันลูกค้าทีมาด้วยกัน 3 ท่าน จําเป็ นจะต้อง
แยกพักเป็ น ห้องคู่ 1 ห้อง และ ห้องเดียว 1 ห้องเท่านัน
อัตรานีรวม
1. ตัวเครื องบินทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
2. ภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
3. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
4. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย: - ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
- ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
5. บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
6. หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมลู ค่าเพิม 7%
ไม่ รวม
- ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
- ค่า นําหนัก กระเป๋ าทีเกิ น กํา หนดของ สายการบิ น สิ งโปร์ แอร์ ไลน์ (SQ) สั มภาระทีโหลดใต้ ท้องเครื องบิ น
สํ าหรั บชันประหยัด จะต้ องมีนําหนั กไม่ เกิน 30 กก. / 1 ท่ าน และสั มภาระทีอนุญาตให้ นําติดตัวถือขึนเครื อง
กระเป๋ า 1 ใบ นําหนักไม่ เกิน 7 กก.
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.singaporeair.com/en_UK/travel-information/baggage-allowances/
- ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินกําหนดของ สายการบิน (ภายใน) South African Airways (SA) สั มภาระทีโหลดใต้ ท้อง

เครื องบิน สํ าหรั บชันประหยัด 23 กิโลกรั ม / 1 ชิน / 1 ท่ าน

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.flysaa.com/th/en/manageMyTrip/baggage/checkedBaggage.html

หมายเหตุ
ราคา และ รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
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