
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการท่องเที่ยว 

วนัที่-1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - - - 
22.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 แถว U ประตู 10 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั

และดแูลในการตรวจเอกสารการเดินทางท่ีเคานเ์ตอรข์อง สายการบิน เอธิโอเปียน แอรไ์ลน ์ (ET) 

 

วนัที่-2 กรุงเทพฯ (เอธิโอเปีย) แอสดิส อะบาบา B L D
01.35 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองแอดดิส อะบาบา โดยสาบการบิน เอธิโอเปียน เที่ยวบินที่ 

ET629  
06.20 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติแอดดิส อะบาบา โบลี (Addis Ababa)  “แอดดีส อบาบา” (Addis 

Ababa) แปลวา่ ดอกไมด้อกใหม่ (The New Flower) เป็นนครหลวงของเอธิโอเปีย ซึง่เป็นประเทศท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา กรุงแอดดีส อบาบา เป็นเมืองท่ีมีเรื่องราวและสถานท่ีน่าสนใจหลายแห่ง 
ลว้นแตมี่ความเกี่ยวขอ้งกบัอารยธรรมอนัยาวนานกว่า 3,000 ปีของประเทศเอธิโอเปีย นําท่านผ่านพิธีการตรวจ
เอกสารคนเขา้เมืองและศลุกากร นําท่านขึน้รถโคช้เดินทางสู่ตวัเมืองแอสดิส อะบาบา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่าน ชมเมืองหลวงแห่งเอธิโอเปียแอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

เอธิโอเปีย มีประชากร อาศยัอยู่ประมาณ 6 ลา้นคน เป็นท่ีตัง้ของสํานักงานใหญ่องคก์ารเอกภาพแอฟริกาเป็น
เมืองท่ีมีประชากรจากหลากหลายภมิูภาคของเอธิโอเปีย จากน้ัน นําท่านชมความสวยงามของเมืองท่ีถกูสรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1887 โดยจกัรพรรดิเมเนลิคและคาว่า แอดดิส อะบา นําท่านไปท่ี ยอดเขาเอนโตโต (Entoto) 
พรอ้มกบัชมวิวทิวทศันข์องเมืองแอดดิส อะบาบา จากมุมสงู นําท่านสู่ จตัุรสัเมสเกล (Meskel Square) ถกู
ใชเ้ป็นสถานท่ี จดังานเทศกาลประจําปีหรืองานสําคญัต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลเมสเกล (Meskel Festival) 
เทศกาลท่ีถกูจดัขึน้ในทุกๆสิน้เดือนกนัยายนของทุกปี ชม แอฟริกาฮอลล ์ (Africa Hall) อาคารสํานักงาน
ใหญ่แห่งคณะกรรมาธิการดา้นเศรษฐกิจของสหประชาชาติสําหรบัแอฟริกา องคก์รนี้ก่อตัง้ในปี 1958 อิสระให ้
ท่านเก็บภาพสถานท่ีสาํคญัตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําท่านผ่านชม พระราชวงัแห่งชาติ (National Palace) หรือท่ีเรียกว่า จบิูลี พาเลส (Jubilee Palace) 

อีกหน่ึงอาคารท่ีมีความสวยงามมากในเอธิโอเปีย สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1955 เพ่ือเป็นเกียรติแด่สมเด็จพระ
จกัรพรรดิของซลิเวอร ์ จูบิลี่ (Emperor Haile Selassie’s Silver Jubilee) ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีพํานักของ
ประธานาธิบดีแห่งเอธิโอเปีย นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum of 



 

 

Ethiopia)  ท่ี เ ต็ ม ไ ป ด ้ ว ย ง า น ศิ ล ป ะ 
เครื่องประดบั เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีและ
เครื่องใชใ้นชวิีตประจําวนัท่ีน่าสนใจมากมาย ท่ี
สําคญัท่ีสุด คือ โครงกระดูกของ     ลูซี ่
(Australopithecus afarensis) ผูห้ญิงที่มี
อายุเก่าแก่ที่สุดในโลก (the oldest 
woman in the world) บรรพบุรษุของมวล
มนุษย ์ ท่ีมีกําเนิดเม่ือกว่า 3.2 ลา้นปีมาแลว้ 
ถูกพบเม่ือวนัท่ี 30 พ.ย. 1974 จนทําให้
เอธิโอเปียไดร้บัฉายาว่า “อู่หรือตน้กําเนิด
แห่งมนุษยชาติ”  จากน้ันนําท่านเขา้ชม 
พิ พิ ธ ภ ั ณ ฑ ์ ช า ติ พ ั น ธุ ์ วิ ท ย า 
(Ethnological Museum) อยู่ภายในบริเวร
มหาวิทยาลยัแอสดิส อะบาบา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกจดัแสดงเรื่องราวชนเผ่าต่าง ๆในเอธิโอเปีย 
มีประมาณ 85 ชนเผ่าทัว่ประเทศ ซึง่มีความเชือ่และวิถีชวิีตความเป็นอยู่รวมทัง้การแตง่กายท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ถิ่นภมิูภาคตา่งๆ นอกจากนี้ยงัมีหอ้งนิทรรศการเกี่ยวกบัวฒันธรรมประเพณีของชาวเอธโิอเปียตัง้แต่แรกเกิดจนถึง
ตาย รวมทัง้เรื่องราวของการสูร้บ การละเล่น การแต่งกาย ยาและการรกัษาแผนโบราณ อาหารการกิน การ
เลีย้งชพี การเกษตรกรรม การลา่สตัวแ์ละการประมง เป็นตน้  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 

ที่พกั Golden Tulip Addis Ababa Hotel (Addis Ababa) หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่-3 แอสดิส อะบาบา - ลาลิเบลลา B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม นําท่านเดินทางสูส่นามบินเพ่ือเชค็อิน 
07.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองแอดดิส อาบาบา สู่เมืองลาลิเบลลา โดยเที่ยวบิน ET126  
09.30 น.  เดินทางถึงสนามบินลาลิเบลลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองลาลิเบลลา (Lalibela) เมืองท่ีไดร้บัการขนานนามว่า

เป็น เยรูซาเล็มแหง่ที่สอง เมืองนี้เป็นเมืองสาํคญัทางโบราณคดี เพราะมีโบราณสถานสําคญัท่ีเรียกว่า Rock-
Hewn Churches หรือโบสถท่ี์ขดุเจาะเขา้ไปในหินหรือเจาะหินทัง้กอ้นเพ่ือสรา้งเป็นโบสถ ์ ท่ีสําคญัคือท่ีน่ีเป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซ ์ ซึง่เป็นนิกายดัง้เดิมเม่ือแรกตัง้ท่ีเยรูซาเล็ม (ต่อมาโรมประกาศ
แยกตวัไปตัง้นิกายใหม่เป็นโรมนัคาทอลิก ซึง่มีประมุขสูงสุดเพียงองคเ์ดียวคือ พระสนัตะปาปา) นาท่านเขา้ชม
โบสถศิ์ลาแห่งลาลิเบลลา เป็นโบสถท่ี์สรา้งขึน้มาหลายศตวรรษ เป็นสถานท่ีคริสตศ์าสนิกชน ต่างก็นิยมเดินทาง
มาเย่ียมชม จดัเป็นสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิม์าตัง้แต่ ศตวรรษท่ี 13 ชาวเอธิโอเปียสรา้งโบสถเ์หล่านี้ดว้ยการสกดัหิน
ผา จากหินภเูขาไฟทัง้กอ้นขนาดใหญ่ ถา้แกะสลกัหินใหเ้ป็นโบสถอ์อกมาแลว้ จะมีความสงูประมาณ 3 ช ัน้ ซึง่
โบสถใ์นดินแดนลาลิเบลลา ตัง้อยู่บนความสงูเหนือระดบันา้ทะเล 2,500 เมตร ในเมืองลาลิเบลลา น้ันพบโบสถ ์
ลกัษณะนี้ทัง้หมด 11 แห่ง แตล่ะแห่ง มีความแตกตา่งกนั และการตกแตง่ท่ีงดงามวิจิตรดว้ยการแกะสลกั เป็นย่ิง
กว่างานศิลปะท่ีบอกเล่าเรื่องราว แห่งความเชือ่ในศาสนาคริสตไ์ดส้วยงามและน่าท่ึง ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรม
แบบหอคอยทรงสูง และมีคูนํ้าลอ้มรอบ ในจานวนโบสถศิ์ลาแห่งลาลิเบลลา ทัง้ 11 แห่งน้ัน มีจานวน 4 หลงั 
ท่ีน่าสนใจ คือตัง้เป็นอิสระดว้ยการสกดัหินทัง้กอ้น โดยไม่มีสิ่งใดคา้ รอบดา้นโปร่ง มีเพียงส่วนฐานเท่าน้ันท่ีตัง้อยู่
บนหินผา และยงัไดร้บัการแกะสลกัตบแต่งอย่างประณีต โบสถท์ ัง้ 4 ประกอบดว้ย Beta Medhandalem 
(แปลว่า โบสถข์องพระเยซูคริสต)์, Beta Mariam (แปลว่า โบสถพ์ระแม่มารี), Beta Amanuel ( 
โบสถอ์ิมมานูเอล), Beta Ghiorghis (โบสถจ์อหน์) (อาจมีการสลบัเปล่ียนภาคเชา้-บา่ย)  

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําท่านเขา้ชมโบสถ ์ อีก 7 หลงัที่เหลือสรา้งในแบบกึ่งอิสระ Bieta Denagel, Bieta Meskel, 

Bieta Sina, Bieta Golghotha, Bieta Gabriel and Raphael, Bieta Merquorios, Bieta Abaa 
Libanos มีเพียงมุมดา้นหนา้เท่าน้ันท่ีแกะสลกัแยกจากผาหิน ส่วนชือ่โบสถแ์ต่ล่ะหลงัมาจากภาษาฮิบรู คาว่า 
Beta ใกลก้บัคาวา่ Beth ซึง่หมายถึง โบสถ ์ และนักโบราณคดีส่วนใหญ่เชือ่ตรงกนัว่า กษตัริยพ์ระนามว่า “ลา
ลิเบลลา” มีดาริใหส้รา้งโบสถค์ริสตข์ึน้ มีตานานกล่าวว่ากษตัริยพ์ระองคนี์้ถูกอนุชาวางยาพิษสลบไป 3 วนั 



 

 

ระหวา่งน้ันถกูพาไปยงัสวรรค ์ และเห็นเมืองท่ีแกะสลกัจากหินผา สว่นบางตานานกลา่ววา่ กษตัริยถ์กูพาไปยงัเยลู
ซาเล็ม พระองคส์ญัญาวา่ เม่ือกลบัไปแลว้จะสรา้งเยลซูาเล็มใหม่ ตานานอนัหลงันี้ นักโบราณคดีเชือ่ถือมากกว่า
ตานานแรก สาหรบัโบสถแ์ต่ละหลงั คาดว่าใชเ้วลาก่อสรา้งแลว้เสร็จนานถึง 24 ปี เรามกัจะเห็นว่าบา้นเรือน
ของชาวเอธโิอเบียสว่นใหญ่ทําดว้ยดิน แตไ่ม่น่าเชือ่วา่ โบสถแ์ห่งนี้จะสามารถสกดัหินใตดิ้น ออกมาเป็นโบสถไ์ด ้
จนองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเป็นมรกดโลก ในปี ค.ศ.1978 (UNESCO World Heritage) 
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของโบสถหิ์นแตแ่ละแห่งไดต้ามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 

ที่พกั Maribela Hotel (Lalibela) หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่-4 ลาลิเบลลา - อกัซมุ B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม นําท่านเดินทางสูส่นามบินเพ่ือเชค็อิน 
11.00 น.  ออกเดินทางจากเมืองลาลิเบลลา สู่เมืองอกัซมุ โดยสายการบินเอธิโอเปียนเที่ยวบิน ET122 
11.40 น. เดินทางถึง เมืองอกัซุม (Aksum) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของประเทศ มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 

56,500 คน ตัง้อยู่เหนือความสูงของระดบันํ้าทะเลประมาณ 2,130 เมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรอคัซมู และยงัเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของแอฟริกา เคยเป็นเมืองท่าและการพาณิชยท่ี์มีอํานาจมากใน
สมยัเม่ือ 400 ปีกอ่นคริสตกาล ตลอดจนถึงในศตวรรษท่ี 10 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย นําท่านชม เมืองอกัซุม ซึง่ไดร้บัการขนานนาม

ว่าเป็น 1 ใน 4 เมืองที่ไดร้บัการจารึกชื่อใน
ประวติัศาสตรว์่ายิ่งใหญ่ เกรียงไกร เทียบเท่า
กบักรุงบาบิโลน โรม และอียิปต ์ และเป็นเมือง
แห่ ง ตํ า น านขอ ง กษัต ริ ย ์โ ซโ ลมอน  ( King’s 
Solomon) และพระราชนีิแห่งชบีา (Queen of 
Sheba) จากเอกสารเก่าแก่ของเอธิโอเปีย พระ
ราชนีิแห่งชบีามีชือ่ว่า มาเกดา (Makeda) พระนาง



 

 

ไดยิ้นขา่วเรื่องความชาญฉลาด ความใจดี สุภาพอ่อนโยน และ คําพูดท่ีอ่อนหวานย่ิงกว่านํ้าผึง้ท่ีหวานท่ีสุด 
ของกษตัริยโ์ซโลมอนจากพ่อคา้ชาวเอธิโอเปียท่ีเพ่ิงกลบัมาจากอิสราเอลท่ีพูดใหพ้ระนางฟังทุกวนั ทําใหพ้ระนาง
ตดัสินใจเดินทางไปเยรูซาเล็ม หลงัจากทดสอบความเก่งของกษตัริยโ์ซโลมอนแลว้ มาเกดาถึงกบัประกาศว่า 
“ต่อไปนี้ขา้จะไม่บูชาพระอาทิตย ์ แต่จะนับถือผูใ้หก้ําเนิดพระอาทิตย ์ ซึง่ก็คือเทพเจา้แห่งอิสราเอลน่ันเอง” พระ
นางมาเกดามีความสมัพนัธก์บักษตัริยโ์ซโลมอน และชาวเอธิโอเปียต่างเชือ่กนัว่ากษตัริยเ์มเนลิค (Menelik) 
กษตัริยอ์งคแ์รกแห่งเอธโิอเปีย เป็นพระโอรสในกษตัริยโ์ซโลมอน ซึง่ติดพระครรภข์องราชนีิแห่งชบีากลบัมา เม่ือ
เมเนลิคมีพระชนมไ์ด ้ 22 พรรษา ทรงเดินทางไปหาพระบิดาและไดร้บัการตอ้นรบัอย่างดี แต่เม่ือจะเดินทางกลบั 
มีผูร้่วมเดินทางผูห้น่ึงไดข้โมยหีบแห่งพนัธะสญัญา (Ark of the Covenant) ท่ีบรรจแุผ่นหินจารึกบญัญติั 10 
ประการ แบบเดียวกบัท่ีพระเจา้ทรงมอบใหโ้มเสส และไดมี้การนามาไวท่ี้เมืองอกัซมุ (Axum) นําท่านเขา้ชม
เมืองโบราณอกัซมุ (Historical site of Axum) เมืองโบราณเก่าแก่มีอายุกว่า 2,000 ปี เคยเป็นเมือง
หลวงของอาณาจกัรอกัซไูมท ์ (Aksumite Empire) และเป็นเมืองคริสเตียนแห่งแรกของเอธิโอเปียในราวศตวรรษ
ท่ี 4 เชือ่กนัว่าเมืองอกัซมุ เป็นท่ีเก็บรกัษาหีบแห่งพนัธะสญัญา นําท่านชม โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี (St. Mary 
Church) ท่ีซึง่เชือ่ว่าเป็นท่ีเก็บหีบแห่งพนัธะสญัญา (Ark of the Covenant) ตวัโบสถถ์กูทาลายหลายครัง้ทัง้
จากไฟไหมแ้ละสงคราม รวมทัง้อาคารท่ีเชือ่ว่าเก็บรกัษาหีบแห่งพนัธะสญัญาท่ีอยู่ขา้งๆ โบสถเ์ก่าก็สรา้งขึน้มาไม่
นาน เมืองอกัซมุและโบสถแ์ห่งนี้ถือเป็นสถานท่ีท่ีศกัดิสิ์ทธิท่ี์สดุ และเป็นท่ีท่ีชาวคริสตจ์ะตอ้งเดินทางมาแสวงบญุ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 

ที่พกั Yared Hotel / Sabean Hotel (Axum) หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่-5 อกัซมุ - ยีฮา - วูโคร - เมเคเล ่ B L D
เชา้   บริการอาหารเช ้า  ณ 

โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมเคเล่ 

(Mekele) เมืองหลวงใน
ภาคเหนือของเอธิโอเปียห่างจาก
เมืองแอสดิส อะบาบาประมาณ 
780 กิโลเมตร อุณหภูมิทัง้ปี 
สงูสดุแค่ 25 องศา เป็นดินแดน
ท่ีมีอารยธรรมอนัเก่าแก่ ... มี
อนุสาวรียผู์พ้ลีชีพเพ่ือชาติใน
เมืองประกอบดว้ยโบสถโ์บราณท่ี
สรา้งบนเทือกเขาสูง ระหว่าง
ท า ง ผ่ า น ชม  ภู เ ข าแอดวา ( Adwa 
Mountain) ซึ่งเป็นสถานท่ีเป็น
ประวัติศาสตรก์ารรบของเอธิโอเปียทํา
สงครามท่ีชาวเอธิโอเปียพ่ายแพต้่อชาว
อิตาลีในวนัท่ี 2 มีนาคม 1896 นําท่าน
ผ่านชมสนามรบบริเวณภูเขาแอดวา 
จาก น้ัน นํ าท่ าน เ ดิ นทา งสู่  เ มือ ง ยีฮา 
(Yeha) เมืองโบราณทางตอนเหนือของ
เอธโิอเปีย ซึง่จดัเป็นเมืองโบราณอีกแห่งของ
อาณาจกัรอกัซไูมท ์ (Aksumite Empire) 
นําท่านชม วิหารแห่งเมืองยีฮา (The 
Temple of Yeha) หรือท่ีรูจ้กัในนาม 



 

 

วิหารแห่งดวงจนัทร ์ (Temple of the Moon) ซึง่สรา้งแบบหอคอยในแบบศิลปะ    ซาเบียน (Sabaean Style) 
สนันิษฐานวา่สรา้งขึน้ 700 ปีกอ่นคริสตกาล (700 BC) นําท่านเขา้ชมและถา่ยรปูหอคอยโบราณแห่งยีฮา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองวูโคร (Wukro) เมืองเล็ก ๆทางตอนเหนือของเอธิโอเปีย     นําท่านเขา้ชมโบสถอ์อโธด

อกซแ์ห่งเมือง    วโูคร (Wukro) สรา้งขึน้ประมาณชว่งศตวรรษท่ี 18 และยงัคงสภาพค่อนขา้งสมบูรณ ์ โบสถ ์
หลงันี้ไดถู้กคน้พบสู่สายตาชาวโลกประมาณชว่งก่อนศตวรรษท่ี 20 ซึง่เป็นโบสถหิ์นอีกแห่งของเอธิโอเปีย ได้
เวลานําท่านเดินทางตอ่สู่เมืองเมเคเล (Mekele) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 

ที่พกั Planet international Hotel (Mekele) หรือเทียบเท่า 
 

กรุณาเตรียมกระเป๋าเป้สําหรบัพกัคา้ง 3 คืน เพื่อไปชมภูเขาไฟ และทะเลเกลือซลัเฟอร ์ กระเป๋าใบใหญ่ฝากไวที้่โรงแรม 
 

วนัที่-6 เมเคเล่ - เบอรฮ์าเล - ฮาเมดเอลลา B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 

ในวนัน้ีจะเป็นวนัเร่ิมเดินทางเพื่อไปดูภูเขาไฟลาวาเดือดเออรต์าอาเล, แอง่ดานาคิล และ ทะเลเกลือ
ซลัเฟอร ์ ดงันั้น ท่านตอ้งจดักระเป๋าสมัภาระใหน้้อยที่สุด (แนะนาใชก้ระเป๋าเป้เท่านั้น...กระเป๋า
ใหญ่ฝากไวที้่โรงแรม) การนั่งรถจะจดัรถแบบ 4WD – Land Cruiser  
***กรุณาเตรียมกระเป๋าเป้สําหรบัคา้ง camping 3 คืน*** 
**** การท่องเที่ยวภูเขาไฟและแอ่งดานาคิล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด หากมา
เอธิโอเปีย แต่การเดินทางจะไม่มีโรงแรมที่พกั ดงันัน้จะพกัแบบ camping เท่านัน้ แนะนําเตรียม 
ทิชชูเ่ปียก ในการเดินทางไปดว้ย ในการเดินทางชมสิ่งมหศัจรรยท์ ัง้ 2 แห่ง อาจไม่สะดวกสบาย
เท่ากบัการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ จึงขอใหท้่านเขา้ใจความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง 3 วนัน้ี
ดว้ย **** 

นําท่าน น่ังรถ 4WD มุ่งหนา้สู ่เมืองเบอรฮ์าเล (Berhale) ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง ซึง่ในการเดินทางสู่ทะเลเกลือในภูมิภาคอะฟาร ์ (Afar Region) ทางตอนเหนือของประเทศ
เอธโิอเปีย จะตอ้งมีการผ่านข ัน้ตอนในการขออนุญาตเขา้ชมพืน้ท่ี ซึง่จะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการขออนุญาต
ดงักลา่ว 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนัแบบ LUNCH BOX 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาเมดเอลลา (Hamed Ella) ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง เมืองนี้เปรียบเหมือนประตูมุ่งหนา้สู่ทะเลเกลือซลัเฟอร ์ และเป็นเมืองเสน้ทางขนเกลือ
โดยคาราวานอูฐ อนัเป็นพาหนะในการเดินทางขนเกลือออกมาจาหน่ายของชาวบา้นในภูมิภาคอะฟาร ์ จนถึง
เมืองเมเคเล มีเวลาใหท้่านไดจ้อดถ่ายภาพกบักองคาราวานอูฐ ท่ีสามารถพบเห็นไดร้ะหว่างการเดินทางสู่ทะเล
เกลือ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ แคมป์ 
ที่พกัแบบ Camping (Hamedella) 



 

 

 
วนัที่-7 ฮาเมดเอลลา - ดาลอล - แอง่ดานาคิล - อบาลา B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ แคมป์ 
นําท่าน เดินทางสู่ ดาลลอล (Dallol) เป็นปล่องภเูขาไฟอนัลือชือ่ ซึง่ตัง้อยู่ในแอ่งดานาคิล (Danakil Depression) 

แอง่รปูพดักวา้งใหญ่ท่ีมีอณุหภมิูสงูกวา่ 50° เซลเซยีส โดยแอง่แห่งนี้ต ัง้อยู่ใน ทะเลทรายดานาคิล (Danakil 
Desert) ทะเลทรายท่ีอยู่ในเขตพืน้ของสามเหลี่ยมอะฟาร ์ (Afar Triangle) ประเทศเอธิโอเปีย ระดบัพืน้ดินใน
บริเวณนี้อยู่ต่ากว่าระดบันา้ทะเลถึง 130 เมตร ปัจจุบนัดาลลอลไดร้บัการบนัทึกว่าเป็นสถานที่รอ้นที่สุด
ในโลก (ที่มีมนุษยต์ ัง้รกรากอยู่อาศยั) ดว้ยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทัง้ปี 34 - 50 องศาเซลเซยีส ในอดีต
เคยมีการสรา้งทางรถไฟเขา้ไปเพ่ือทําเหมืองเกลือ คาดว่ามีเกลือกว่า 5 หม่ืนตนัท่ีขนส่งออกมาผ่านรางรถไฟนี้
แตเ่หมืองนี้ก็หยดุลงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึง ความพยายามเปิดเหมืองใหม่อีกครัง้ไม่ประสบผลสําเร็จ และเม่ือจบ
สงครามโลกครัง้ท่ีสองทางองักฤษไดรื้อ้ถอนรางรถไฟทัง้หมด บริเวณท่ีมีการทาเหมืองเกลือคือบริเวณใกลภ้เูขาไฟ 
Dollol ท่ีเกิดการระเบิดครัง้สุดทา้ยเม่ือปี 1926 โดยจดุท่ีลึกท่ีสุดในทะเลทรายดานาคิลคือ แอ่งดานาคิล ท่ีมี
ความลึกประมาณ 100 เมตรจากระดบันํ้าทะเล ซึง่อตุสาหกรรมหลกัๆในเขตทะเลทรายดานาคิลแห่งนี้ คือ การ
ทําเหมืองเกลืออนัมีชื่อเสียงท่ียงัใชก้ารขนส่งโดยคาราวานอูฐเท่าน้ัน นําท่านสมัผสัความอศัจรรยท์าง

ธรรมชาติของแอ่งดานาคิล ซึง่เป็นแอ่งเกลือท่ีมีสีสนัสวยงามทัง้ เขยีว เหลือง แดง อนัเป็นผลมาจากกามะ
ถนั หรือ ซลัเฟอร ์ ท่ีทําปฏิกิริยา ทาใหบ้ริเวณดงักลา่วเป็นทะเลเกลือหลากสี สวยงามเป็นอย่างย่ิง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนัแบบ PICNIC 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองอบาลา (Abala) เมืองเบทแคมป์ในการขึน้ดูภูเขาไฟลาวาเดือดแห่งเอธิโอเปีย

หรือภเูขาไฟเอรต์าอาเล ท่ีถกูขนานนามวา่ "เป็นประตสููน่รก" 
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ แคมป์ 
 



 

 

ที่พกัแบบ Camping (Abala) 

 
 
วนัที่-8 อบาลา - ภูเขาไฟเออรต์าอาเล B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ แคมป์ 
จากนัน้ นําท่านน่ังรถ 4WD สู่เมือง คูสราวิท (Kusrawit) จากน้ันท่านจะตอ้งขีอู่ฐเพ่ือเดินทางไปยงัเมืองโดโดม 

(Dodom) เมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟ (ทางทวัรมี์การเตรียมอูฐเพื่อขนสมัภาระและเป็นพาหนะสาหรบั
ลูกทวัร)์ หรือท่านสามารถเดินไปก็ได ้ หากรูสึ้กเม่ือยจากการขีอ่ฐู (แนะนําใหท้่านเตรียมหมวกปีกกวา้งและครีม
กนัแดด ไปดว้ย พรอ้มเสือ้ผา้เนื้อบางเพราะอยู่ในเขตทะเลทราย อากาศจะคอ่นขา้งรอ้น) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนัแบบ PICNIC 
บ่าย อูฐจะนําท่านสู่บริเวณพืน้ท่ีสาหรบัตัง้แคมป์ในการไปดูทะเลสาบลาวาบน ภูเขาไฟเอรต์าอาเล (Erta Ale)    

ในประเทศเอธโิอเปีย ในชว่งคํ่า เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาท่ีไม่รอ้นมากและตอ้งเดินเทา้เขา้ไปดภูเูขาไฟลาวาเดือดได ้
ในระยะใกลม้าก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความอลงัการและความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟลาวาเดือด     
ไดใ้นระยะใกลม้ากๆ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ แคมป์ 



 

 

ที่พกัแบบ Camping (Volcano Caldera) 

 
 

วนัที่-9 ภูเขาไฟเออรต์าอาเล - เมเคเล B L D
เชา้ตรู่  นําท่าน เดินทางสู่ปากปล่องภูเขาไฟเอรต์าอาเลอีกคร ัง้ (หากท่านใดตอ้งการเก็บภาพยามเชา้ของภเูขาไฟ) 

อิสระ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของประตสููน่รกแห่งนี้ ไดอ้ย่างเต็มท่ี สมควรแกน่าท่านกลบัสูแ่คมป์ท่ีพกั 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ แคมป์ 
 
 
นําท่าน เดินทางกลบัสู ่เมืองโดโดม (Dodom) ซึง่เป็นหมู่บา้นท่ีมีหวัหนา้เผ่าผูเ้ป็นคนเตรียมอฐูใหท้างคณะ 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนัแบบ PICNIC 
บ่าย  นําท่านขึน้รถ 4 WD กลบัสู ่เมืองเมเคเล (Mekele) ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพยากท่ีจะไดเ้ห็น

ของประเทศเอธโิอเปีย ประเทศท่ีไดช้ือ่วา่ยากจนท่ีสดุในโลก หากไม่ไดเ้ดินทางมาดว้ยตวัเองก็จะไม่ไดเ้ห็นถึงความ
มหศัจรรยท์างธรรมชาติท่ีมีเพียงท่ีเดียวในโลก ท่ีจะไดเ้ห็นทัง้ทะเลเกลือหลากสี และภูเขาไฟลาวาเดือด       ใน
คราวเดียวกนั นําท่านเดินทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 



 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระใบใหญ่ 
 

ที่พกั ณ Planet International Hotel (Mekele) หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่-10 เมเคเล - แอสดิส อะบาบา B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
07.00 น.  นําท่านเดินทางสูส่นามบินเมเคเล เพ่ือเชค็อิน 
08.50 น.  ออกเดินทางจากเมเคเลสู่ สนามบินแอดดิส อาบาบา โดยสายการบินเอธิโอเปียนเที่ยวบินที่ ET101 
10.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน แอดดิส อะบาบา 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเขา้ชม  มหาวิหารเซนตจ์อรจ์ (St. 

George's Cathedral) มหาวิหารท่ีสรา้งขึน้ใน
แบบอาคารทรงแปดเหลี่ยม ยอดหลงัคาเป็นโดมทรง
กลม ซึง่ออกแบบโดย Sebastiano Castagna 
และสรา้งโดยนักโทษชาวอิตาลี ท่ีพ่ายแพส้งคราม ท่ี 
Adwa ในปี 1896 ภายในมหาวิหารมีภาพเขยีน
ฝาผนังดว้ยสีสดใส  เล่าเ รื่องจากคัมภีรไ์บเบิล 
นักบุญ และประวติัศาสตรข์องเอธิโอเปีย รวมทัง้
ภาพท่ีทาดว้ยหินโมเสส (mosaics) ท่ีดา้นนอกของ
โบสถมี์ระฆงัใบใหญ่ ซึ่งเป็นของขวญัจากพระเจา้
ซารนิ์โคลสัแห่งรสัเซยีท่ีทรงมอบใหก้ษตัริยไ์ฮเล เซ
ลาสซ ี แห่งเอธิโอเปีย จากน้ันนําท่านเขา้ชม มหา
วิหารโฮลี ตรีนิตี ้ (Holy Trinity Cathedral) 
มหาวิหารนิกาย   โอโธดอกซ ์ ท่ีเคยไดร้บัการยก
ย่องว่าใหญ่ท่ีสุดในเอธิโอเปีย ซึง่ปัจจุบนัมหาวิหาร
แห่งนี้ยงัคงมีความงดงาม และย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของกรุงแอดดิส อาบาบาโดยมหาวิหารน้ันสรา้งขึน้
เพ่ือเป็นอนุสรณเ์กี่ยวกบัการปลดปล่อยจากการยึด
ครองของอิตาลี ตวัอาคารมียอดโดมกลมใหญ่อยู่
เหนืออาคารทรงเหลี่ยม มีหอแหลมอยู่โดยรอบ 
ภายในเป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยไ์ฮเล เซลาสซ ี และของพระราชนีิ รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศอ์งคอื์่น ๆ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั ณ Golden Tulip Addis Ababa (Addis Ababa) หรือเทียบเท่า 

 
แนะนําใหท้่านเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อพกัคา้ง 3 วนั 2 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไวที้่โรงแรม 

วนัที่-11 แอสดิส อะบาบา - จินกา B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนในโรงแรมกอ่นนําท่านสู ่สนามบินแอดดิส อาบาบา เพ่ือขึน้เครื่องเดินทางสูท่างใต ้  ของ
ประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีเต็มไปดว้ยศิลปวฒันธรรมและชนเผ่า
พืน้เมืองท่ียงัคงดารงเนินชวิีตในแบบวิถีคนพืน้เมืองโดยมีวฒันธรรมและการ
แตง่กายท่ีน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง 

10.00 น.  นําท่านสู ่สนามบินแอดดิส อาบาบา เพ่ือเชค็อิน 
12.00 น.  ออกเดินทางจากแอดดิส อาบาบา สู่สนามบินจินกาโดยสายการ

บินเอธิโอเปียนเที่ยวบินที่ ET135  



 

 

14.10 น.  เดินทางถึง สนามบินจินกา 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองจินกา (Jinka) เมืองทางตอนใตข้องเอธิโอเปีย นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑจิ์นกา 

(Jinka Museum) พิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมขอ้มูลของชนเผ่าท่ีอาศยัอยู่ในเอธโิอเปีย ตลอดจนศิลปวฒันธรรมและ
การแต่งกาย และความเชือ่ของแต่ละชนเผ่า ก่อนท่ีเราจะไดไ้ปสมัผสัและเก็บภาพกบัชนเผ่าพืน้เมืองในวนัรุ่งขึน้ 
สมควรแกเ่วลานาท่านเดินทางสูท่ี่พกั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั ณ Eco Omo Resort (Jinka) หรือเทียบเท่า 

 
วนัที่-12 จินกา - ชนเผ่าพืน้เมือง - คอนโซ B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่าน น่ังรถ 4WD เดินทางเขา้สูอ่ทุยานแห่งชาติมาโก (Mago National Park) เพ่ือเย่ียมชมวิถีชวิีตและการแต่งกาย

ของชนเผ่าพืน้เมืองแห่งเอธิโอเปีย นําท่านเก็บภาพความน่าปะทบัใจของชนเผ่ามูรซ์ี (Mursi Tribes) 

ชนเผ่าท่ีมีค่านิยมทางดา้นความงาม ท่ีแตกต่างจากโลกตะวนัตกอย่างสุดโต่ง กล่าวคือหญิงสาวท่ีสวยท่ีสดุจะตอ้ง
ปากหอ้ย ปากใหญ่ จึงจะงามสุดๆ และมีการเจาะปากเพ่ือวางจานลงในปาก นับเป็นอีกวฒันธรรมท่ีแปลกจาก
โลกภายนอก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและถา่ยรปูกบัชนเผ่ามูรซ์ ี

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเคยาเฟอร ์ (Keyafer) ซึง่เป็นหมู่บา้นท่ีมีตลาดค่อนขา้งมีสีสนัแห่งเมืองเบนนาของ

ชนเผ่าอาเรีย (Arria tribes) ซึง่เป็นชนเผ่าท่ีมีความเชือ่เรื่องความแขง็แกร่งจากการใหห้นุ่มนอ้ยวิ่งไปบนหลงัววั 
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจของชนเผ่าอาเรียไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลานาท่านเดินทางสู่เมือง     
คอนโซ (Konso) 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 

ที่พกั ณ Kanta Lodge (Konso) หรือเทียบเท่า 
  



 

 

วนัที่-13 คอนโซ – อบามิช - แอสดิส อะบาบา B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่าน เท่ียวชม หมู่บา้นคอนโซ (Konso Villlage) ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นหมู่บา้นมรดกโลกจาก

องคก์ารยูเนสโกในปี 1997 หมู่บา้นท่ีมี land scape สวยงามมาก และยงัคงมีการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมได ้
อย่างดีเย่ียม นาท่านเก็บภาพความสวยงามของทิวทัศน์แห่งหมู่บา้นคอนโซ ไดเ้วลานาท่านเดินทางสู่     
เมืองอาบามิช (Arbaminch) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําท่านสูส่นามบินอาบามิชเพ่ือเชค็อิน 
 
13.25 น.  ออกเดินทางจากอาบามิช สู่แอดดิส อาบาบา โดยสายการบินเอธิโอเปียนเที่ยวบินที่ ET134 
14.30 น.  เดินทางถึง สนามบินแอดดิส อาบาบา 

นําท่านสู่ ศูนยสิ์นคา้พืน้เมืองแห่งกรุงแอดดิส อาบาบา อิสระใหท้่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองก่อน
เดินทางกลบัสูก่รงุเทพมหานคร พรอ้มทัง้รบักระเป๋าใบใหญ่ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม พรอ้มชมโชวพื์น้เมือง 
จากนัน้ นําท่านสู ่สนามบินแอดดิส อาบาบา เพ่ือเชค็อิน 
23.55 น.  ออกเดินทางแอดดิส อาบาบา สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอธิโอเปียนเที่ยวบินที่ ET628 
 
วนัที่-14 แอสดิส อะบาบา - กรุงเทพฯ - - - 

13.15 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
**************************** 

 
 



 

 

การสํารองที่   
*กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 40,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Fax Copy 
Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง....สว่นท่ีเหลือชาํระทัง้หมดกอ่นเดินทาง 20 วนั 
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั  อตัราดงักลา่วเป็นอตัราสทุธ ิไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของ
ธนาคาร คะ่*** 
หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินมาท่ีเบอร ์ 02-002-4444 หรือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึง
การโอนเงินของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคณุย่ิง 

 
หมายเหตุ :  
1.เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กน้อย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทํา

กิจกรรมอีกคร ัง้จากหวัหน้าทวัร ์  
2.บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัสภาวะของสาย

การบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมือง
ภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเที่ยว ไดต้ามรายการ 

 

 รายการแกรนดเ์อธิโอเปีย 14วนั 11คืน อตัราคา่บริการน้ีสําหรบัผูเ้ดินทางต ัง้แต ่ 15 ท่าน ขึน้ไป 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่/ท่าน

(หอ้งละ 2 ท่าน) 
พกัเดีย่วเพ่ิม 

4-17 ม.ค.64 119,900.- 10,500 

กรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 คน(ต ัง้แต1่0-14ท่าน) เพ่ิมทา่นละ

 ราคาอาจมีการปรบัขึน้-ลง ตามราคาน้ํามนัที่ปรบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบัและที่มีเอกสารยืนยนัเท่านัน้  

 
 

 

 

 

 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แอดดิส อะบาบา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอรไ์ลน ์
ชัน้ประหยดั 

  คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง และคา่ประกนัภยัสายการบิน 
  คา่โรงแรมที่พกั 11 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
  คา่อาหารทุกมือ้ตามระบุ และคา่น้ําดืม่ วนัละ 1 ขวดลิตร/ท่าน 
  คา่พาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง 
  คา่เขา้ชมสถานที่ตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
  คา่ธรรมเนียมวีซา่เอธิโอเปีย สําหรบัหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
  คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอานวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดินทาง 
  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินทา่นละ1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูที้่มีอายุต ัง้แต7่5 ปีขึน้ไป) 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ  



 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

คา่ทวัรไ์ม่รวม  

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารที่ส ัง่มาในหอ้งพกั 
คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่ส ัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

  คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
  คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดินทางที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
  คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึน้) 
  คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 80 USD / ท่าน 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามความพอใจของท่าน 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 

การยกเลิก 
5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 

           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15-29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 
 

 

หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการยื่นวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์น 

การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยื่นวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนําจของบริษทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวี
ซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู )วีซา่ไม่ผ่าน (และท่านไดช้าระคา่ทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ 
คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริง
เป็นกรณีไป )อาทิ กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้ (
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทาง
บริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ใน
ทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซา่ : ทําวีซา่ on arrival 

1.หนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) ที่มีอายุใชง้านไม่ตํา่ กวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และควรมีแผ่นติดวีซา่
คงเหลืออย่างน้อย 2-3 แผ่น 
2.รูปถา่ยสีหน้าตรงปัจจุบนั พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพที่คมชดั หา้มสวมแวน่สายตา 
หา้มมีเงา หา้มถา่ยรูปและตกแตง่ภาพจากคอมพิวเตอร ์ (ถา่ยไม่เกิน6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 
1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถา่ยเอง) 
3. กรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในเอกสารเกีย่วกบัการขอวีซา่ (บริษทัจะส่งใหท้่าน ณ วนัที่ทําการจองทวัร)์ 
4.สําเนาทะเบียนบา้น 
 



 

 

การฉีดวคัซนีป้องกนัไขเ้หลือง  

การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะตอ้งฉีดวคัซนีป้องกนัไขเ้หลืองกอ่นเดินทางตามกฎการ 
เขา้เมืองของประเทศในแถบนัน้โดยตอ้งน่าส่าเนาหนงัสือเดินทางหน้าที่มีรูปถา่ยและลายเซน็ไปขอรบับริการโดยฉีด
กอ่นเดินทางอย่างน้อยประมาณ 10 วนั สามารถไปฉีดไดที้ห่น่วยบริการวคัซนี 
1. โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199 
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167 
3. ศูนยว์ณัโรค เขต 10 โทร. 053-206-484 
*****ราคาวคัซนี 1,000-2,000 บาทตอ่เขม็ การฉีดวคัซนีคร ัง้หน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้ 10 ปี***** 
ทางหน่วยบริการ จะใหเ้ป็นหนงัสือเอกสารรบัรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึง่ผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย****** 
หมายเหตุ : 
� บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 
� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิก์ารเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
� บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
� บริษทัฯ มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ เพ่ือ
ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดินทางแทน 
� รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตกุารณ์
ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือ
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ทัง้นี้บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
สิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย  
� รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
� การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้เพราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ
เหมาจา่ย  
� ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เลม่สีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ 
สงวนสิทธิท่ี์จะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือ
เดินทางบคุคลธรรมดา (เลม่สีเลือดหมู)  
กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง  
� ในกรณีลกูคา้ดาเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย
ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความลา่ชา้หรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม  
ตัว๋เครื่องบิน  
� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ คา่ใชจ้า่ย
สว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึง่ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิก



 

 

การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋
เครื่องบินสามารถทาการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน)  
� ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอคายืนยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก
ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้ 
� หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปลี่ยนตารางเท่ียวบิน ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบตอ่
คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ัน้  
� เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาระมดัจาแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  
โรงแรมและหอ้ง  
� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE  ROOM) 
ขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทาใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกั
ติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ 
� โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิตํ่า เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดู
รอ้นเท่าน้ัน  
� ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  
กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เครือ่งบิน  
� กรณุางดนาของมีคม ทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึน้เครื่องบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาติดตวัขึน้บนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
� วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถื้อขึน้เคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถงุใสพรอ้มท่ีจะ
สาแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO )  
� หากท่านซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําขึน้เครื่องได ้และหา้มมี
รอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 


