
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

25 ธ.ค. 60 – 8 ม.ค. 61 158,000.- 
ตารางเที่ยวบิน 

วนัที่ เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา 

26 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ แอดดิส อะบาบา BKK - ADD ET 619 01.45 – 06.15 
26 ธ.ค. 60 แอดดิส อะบาบา อารบา มิ้ นห ์ ADD - AMH ET 135 13.30 – 14.35 
30 ธ.ค. 60 อารบา มิ้ นห ์ แอดดิส อะบาบา AMH - ADD ET 135 15.40 – 16.45 
31 ธ.ค. 60 แอดดิส อะบาบา บาเฮีย ดาร ์ ADD - BJR ET 126 07.00 – 08.00 
2 ม.ค. 61 กอนดา้ร ์ ลาลิเบลลา GDQ - LLI ET 122 09.45 – 10.15 
3 ม.ค. 61 ลาลิเบลลา อคัซมู LLI - AXU ET 122 10.35 – 11.15 
7 ม.ค. 61 เมเคเล่ แอดดิส อะบาบา MQX - ADD ET 101 08.55 – 10.10 

8 ม.ค. 61 แอดดิส อะบาบา กรุงเทพฯ ADD - BKK ET 618 00.10 – 13.20 

วนัท่ี 1 จนัทร ์25 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ  

22.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินฯ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและดแูลในการ

ตรวจเอกสารการเดินทาง ท่ีเคาน์เตอรข์องสายการบิน เอธิโอเปียน แอรไ์ลน ์ 
 

วนัท่ี 2 องัคาร 26 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ-แอดดิส อะบาบา 

01.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่  เมืองแอดดิส อะบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET-619                   
(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน/ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชม.) 

 

06.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินแอดดิส อะบาบา โบลี/กรุงแอดดิส อะบาบา ผ่านพิธีการ

ตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและศุลกากร (การเขา้ประเทศ ยืน่ขอวซี่าไดท่ี้สนามบิน)                    

 

07.30 น. น าท่านไปรบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม Capital  
 แอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเอธิโอเปีย มี

ประชากร อาศยัอยูป่ระมาณ 6 ลา้นคน เป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่องคก์ารเอกภาพ

แอฟริกา เป็นเมืองท่ีมีประชากรจากหลากหลายภมิูภาคของเอธิโอเปีย 

 

 จากน้ันน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  ท่ี เ ต็มไปด้วยงานศิลปะ 

เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองดนตรีและเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีน่าสนใจ

มากมาย ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ โครงกระดกูของ ลซ่ีู (Australopithecus afarensis) บรรพ
บุรุษของมวลมนุษยท่ี์มีก าเนิดเม่ือกวา่ 3.2 ลา้นปีมาแลว้ ถูกพบเม่ือวนัท่ี 30 พ.ย. ปี

ค.ศ. 1974 จนท าใหเ้อธิโอเปียไดร้บัฉายาวา่ “อู่หรือตน้ก าเนิดแหง่มนุษยชาติ”   

 

11.00 น. รบัประทานอาหารพ้ืนเมืองท่ีภตัตาคาร Lucy  
 จากน้ัน น าท่านไปสนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองไปเมืองอารบา ม้ินห ์  

13.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองแอดดิส อะบาบา ไป เมืองอารบา ม้ินห ์โดยเท่ียวบินท่ี ET 
135  

 

14.35 น. เดินทางถึง เมืองอารบา ม้ินห ์(Arbaminch) ซ่ึงตั้งอยู่เขตกาโม่ โกฟาทางดา้นใต้

ของประเทศ และอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,285 เมตร  ซ่ึงเป็นเขตของชน
 



 

 

เผ่าดั้งเดิมของเอธิโอเปีย ท่ีน่าสนใจท่ีสุดในโลก (อยู่ในล าดับ 25 ชนเผ่าท่ีก าลังจะ
หายสาบสญูไป) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี Paradise Lodge หรือเทียบเท่า อารบา ม้ินห ์

วนัท่ี 3 พธุ 27 ธ.ค. 60 อารบา ม้ินห-์คอนโซ-จนิกา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บา้นจินกา (Jinka Village) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตก
ของอารบา ม้ินห ์หา่งประมาณ 350 กม. 
หมู่บา้นจินกา ตั้งอยู่ท่ีบริเวณเนินเขาของท่ีราบสูงทาม่า เป็นเมืองศูนยก์ลางของจิน

กาในเขตเดบบัโอโมอยูท่างดา้นใต ้ตั้งอยูส่งูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,490 เมตร 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในจุดของนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ และชนเผ่าท่ี 16 ของประเทศน้ี 

 

 ระหว่างทาง น าท่านไปเท่ียวชมในหมู่บ้านของชนเผ่าคอนโซ ชนเผ่าน้ีมีพ้ืนท่ี

ประมาณ 55 ตร.กม.ท่ีมีพ้ืนท่ีแหง้แลง้และลอ้มรอบไปดว้ยก าแพง มีการสรา้งบา้นพกั

อาศัยในเขตพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสูง ซ่ึงมีการประมาณการณ์ในความเป็นอยูข่องชนเผ่าน้ี

มาแลว้ประมาณ 400 ปีหรือใน 21 ช่วงอายุคน มีการสรา้งระบบการปกครองโดยมี

หวัหน้าเผ่าในแต่ละชุมชนเพ่ือดูแลปกครองและความเป็นอยู ่มีการสรา้งหลุมฝังศพ 

จนไดร้บัการยกยอ่งข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก เม่ือปี ค. ศ. 1992 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ี Kanta Lodge  
 น าท่านเดินทางต่อสู่หมู่บา้นจินกา ระหวา่งทางแวะชม พิพิธภณัฑวิ์จยัชนเผ่าจินกา 

(Jinka Research Museum) ท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัชนเผ่าต่างๆ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
พกัท่ี Eco Omo Lodge หรือเทียบเท่า จินกา 
วนัท่ี 4 พฤหสับดี 28 ธ.ค. 60 จนิกา-เผ่ามูรซี์-ฮามาร-์เทอรม่ี์ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  
08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชม ชนเผ่ามูรซี์ (Mursi Tribe) ชนเผ่ามรูซี์ หรือเรียกตัวเองวา่ มุน 

(Mun) เป็นชนเผ่าท่ีอยู่ทางด้านใต้ติดกับพรมแดมของซูดาน เป็นชนเผ่าท่ีมี

เอกลกัษณ์ในการใส่แผ่นโลหะไวท่ี้ปากเป็นเคร่ืองประดบั ชนเผ่าน้ีมีประมาณ 7,500 

คนและประมาณ 500 คน อาศัยอยูใ่นเมือง ชนเผ่าน้ีเป็นชนเผ่าท่ีไดถู้กแยกออกไป

จากแควน้ ซ่ึงท่ีจริงแลว้เพ่ือนบา้นของชนเผ่าน้ียงัมีอีก คือ พวกอารี แบนน่า โบดี คา

โร เกก ูกานกาทอม และ ซรีู ซ่ึงต่างก็เป็นเผ่าท่ีมาจากตระกลูเดียวกนั 

 

 จากน้ันน าท่านไปชมชน เผ่าฮามาร ์(Hamar) เป็นชนเผ่าท่ีอาศัยอยู่ในเขตฮามาร ์
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบบริเวณหุบเขาของแม่น ้าโอโม เป็นชนเผ่าท่ีมีขนาดใหญ่มี

ประชากรประมาณ 47,000 คน มีอาชีพเล้ียงสตัวว์นัและควายเป็นส่วนใหญ่ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารกล่อง)  
 น าท่านไปเดินเท่ียวชมตลาด ซ่ึงมีการคา้ขายพืชผักและส่ิงของต่างๆท่ีผลิตขึ้ นมา                       

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางไปยงั หมู่บา้นเทอรม่ี์ (Turmi) ท่ีมีชนเผ่าฮามารอ์าศัยอยู่

รอบๆ พ้ืนท่ีของบริเวณแหง่น้ี  
ใหท่้านไดช้มวฒันธรรมท่ีส าคญัของชนเผ่าน้ี ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์และประเพณีท่ีรูจ้กักนั

ดี คือ การกระโดดขา้มวัว (Bull Jumping) โดยเร่ิมจากการท่ีเป็นเด็กผูช้ายและ

 



 

 

ก าลงัจะเติบโตกลายเป็นผูใ้หญ่ โดยในการเร่ิมแรกจะมีการเตน้ร าของพวกผูห้ญิงท่ีมี

ความสัมพันธ์กันโดยการแต่งกายใหส้วยงามตามประเพณี และก็จะมีการเช้ือเชิญ

เด็กผูช้ายใหม้าร่วมงานในการกระโดดขา้มหลงัววั (กิจกรรมน้ีขึ้ นอยู่กบัชนเผ่าน้ันๆ 
วา่จะมีในวนัน้ันหรือไม่) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
พกัท่ี Buska Lodge หรือ Turmi Lodge หรือเทียบเท่า เทอรม่ี์ 
วนัท่ี 5 ศุกร ์29 ธ.ค. 60 เทอรม่ี์-เผ่าดาเซนเนคส-์เผ่าบานา-คอนโซ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  

 น าท่านเดินทางไปเยือนหมู่บา้นของชนเผ่าดาเซนเนคส ์(Dasennech Tribe) เป็น

ชนเผ่าท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดเผ่าหน่ึงของแอฟริกา และชนเผ่าน้ียงัเป็นตน้แบบของชน

เผ่าในเคนยา่และซดูานอีกดว้ย ท่ีอาศัยอยูต่ามริมหุบเขาของแม่น ้าโอโม ท่ีมีการปลกู

บา้น และวาดสีตามร่างกาย มีการส ารวจนับคนท่ีอยู่อาศัยไดป้ระมาณ 48,000 คน                      

หุบเขาของแม่น ้าโอโมน้ี ไดถู้กเรียกวา่ แนวหนา้สุดทา้ยของชาวอฟัริกัน (African’s 

Last Frontier) แม่น ้าโอโมน้ีมีความยาวประมาณ 400 ไมล ์และไหลจากทางเหนือ

ลงมาทางดา้นใตม้ายงัทะเลสาบเทอรก์าน่า และมีชนเผ่าใหญ่ๆอาศัยอยู่ในบริเวณน้ี

ถึง 9 ชนเผ่า ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 225,000 คน และไดอ้าศัยความ

เป็นอยูข่องแม่น ้าน้ีในการด ารงชีวติและรวมทั้งรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บอีกดว้ย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
 น าท่านอกเดินทางไปชมหมู่บา้นของชนเผ่าบาน่า (Bana Tribe) เป็นชนเผ่าท่ีอยูใ่น                      

จังหวัดเกมู โกฟา อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น ้ าโอโม และทางด้านเหนือของ

ทะเลสาบเทอร์กาน่า ท่ีมีเอกลักษณ์และนิยมเอาดินปูนสีขาวมาทาตัวเพ่ือตกแต่ง

รา่งกาย มีชนเผ่าประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 23,700 คน มีอาชีพในการเล้ียงสตัว ์ 
 
ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางไปยงัหมู่บา้นคอนโซ่ (Konso Tribe) ซ่ึงเป็นชนเผ่าท่ี
เก่าแก่ในบริเวณน้ีท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากการท่ีกระดูกแกม้และคางท่ีใหญ่ สีผิวจะ

ออกเป็นสีน ้าตาลอมแดงค่อนขา้งจะเป็นสีด า 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
พกัท่ี Kanta Lodge หรือเทียบเท่า คอนโซ ่
วนัท่ี 6 เสาร ์30 ธ.ค. 60 คอนโซ่-อารบา ม้ินห-์แอดดิส อะบาบา 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  

 น าท่านเดินทางกลบัไปเมืองอารบา ม้ินห ์  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากน้ัน น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองไปเมืองแอดดิส อะบาบา  
15.40 น. ออกเดินทางจากอารบา ม้ินห ์สู่ เมืองแอดดิส อะบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET-135  
16.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองแอดดิส อะบาบา     

 แอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเอธิโอเปีย มี

ประชากร อาศยัอยูป่ระมาณ 6 ลา้นคน เป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่องคก์ารเอกภาพ

แอฟริกา เป็นเมืองท่ีมีประชากรจากหลากหลายภมิูภาคของเอธิโอเปีย 

 

 น าท่านไปชม พิพิธภัณฑ์เก่ียวกับชาติพันธ์ (Ethnological Museum) ใน  



 

 

มหาวิทยาลัยแอดดิส อะบาบา  ซ่ึงท่านจะไดช้มความเป็นมาของชาติพันธุ์ต่างๆ 

พรอ้มกบัเครื่องใชต่้างๆ การแกะสลกัต่างๆ รวมถึงวฒันธรรมของแต่ละชนเผ่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  
พกัท่ี Intercontinental Hotel หรือ Capital Hotel หรือเทียบเท่า แอดดิส อะบาบา 
วนัท่ี 7 อาทิตย ์31 ธ.ค. 60 แอดดิส อะบาบา-บาเฮอร ์ดาร ์                                                                 
เชา้ตรู ่ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  

 น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือขึ้ นเคร่ืองไป เมืองบาเฮอร ์ดาร ์(Bahir Dar) ท่ีตั้ง
อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ 

 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาเฮีย ดาร ์โดยเท่ียวบินท่ี ET 126 (1 ช.ม.)  
08.00 น. เดินทางถึง เมืองบาเฮีย ดาร ์เจา้ของฉายา “ริเวยีรา่แหง่เอธิโอเปีย”   

 เมืองบาเฮอร ์ดาร ์มีความหมายว่า ริมฝั่งทะเล เป็นเมืองหลวงของแควน้อัมฮารา 

เป็นศนูยก์ลางการบริหารงานของเขตพิเศษ เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัในดา้นการ

ท่องเท่ียวของประเทศ ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงดึงดูดใจในรปูแบบต่างๆ ท่ีพกัรีสอรท์ โรงแรม 

รา้นอาหาร ท่ีถูกสรา้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบทาน่าและริมฝัง่แม่น ้าบลไูนล ์ เมืองน้ีเป็น

ท่ีรูจ้กักันดี ท่ีตามริมฝัง่ถนนไดถู้กตกแต่งดว้ยตน้ปาล์มและดอกไมห้ลากหลายชนิด 

ในปี ค.ศ. 2002 ไดร้บัรางวลัจากองค์กรยเูนสโก ้ใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความสวยงามและ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

 

 น าท่านเดินทางดว้ยรถสู่ น ้าตกไนลสี์ฟ้า (The Blue Nile Falls) (ระยะทาง 31 
ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ช.ม.) ท่ีไหลตกจากหน้าผาสูง 42 ม.บนแม่น ้าทิส อเบย ์

(Tis Abay) มีความหมายว่า “แม่น ้าไนล์ท่ีมีละอองน ้าเหมือนควนัไฟ” ซ่ึงท่ีวนัน้ี
ปริมาณน ้าท่ีไหลลงมาไดล้ดลงมา เพราะวา่มีการสรา้งสถานีควบคุมพลงัน ้า และเป็น

เข่ือนในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่น ้าตกบลไูนลก็์ยงัเป็นสถานท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน ้ าเพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวนมากและน ้ าตกน้ีก็จะเป็นสถานท่ีท่ี

ยิง่ใหญ่ของนักท่องเท่ียว 

 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบับาเฮีย ดาร ์  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร  
บ่าย น าท่าน ล่องเรือเฉพาะคณะ ใน ทะเลสาบทานา (Tana Lake) ทะเลสาบใหญ่สุด

ของเอธิโอเปีย ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 3,500 ตร.กม. ต้นก าเนิดของแม่น ้ าไนล์สีฟ้า 
ทะเลสาบน้ีตั้งอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,788 เมตร มีความยาวประมาณ 
84 กม. กวา้งประมาณ 66 กม. และมีความลึกประมาณ 15 เมตร เม่ือมีฝนตกลงมา
ก็จะไดพ้ื้นท่ีน ้าประมาณ 3,000-3,500 ตร.กม. และปริมาณน ้าจะลดลงเม่ือมีการ

ก่อสรา้งการควบคุมการไหลของน ้าท่ีจะลงไปยงัแม่น ้าบลูไนล์ และการควบคุมการ

ไหลของน ้าน้ีท าใหเ้กิดน ้าตกบลไูนล ์และมีการสรา้งสถานีพลงัน ้าดว้ย 

 

 จากน้ัน แวะชมโบสถเ์ก่าแก่ทางคริสต์ศาสนาออรโ์ธด๊อกซข์องเอธิโอเปีย 1 – 2 แห่ง 
อาทิ Churches of Azew Mariam และ Ura Kidanmhiret 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี Avanti Blue Nile Resort หรือเทียบเท่า บารเ์ฮีย ดาร ์
วนัท่ี 8 จนัทร ์1 ม.ค. 61 บารเ์ฮีย – กอนดา้ร ์(ชมเมืองมรดกโลกแสนสวย) 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  



 

 

 น าท่านเดินทางดว้ยรถสู่ เมืองกอนดา้ร์ (ระยะทางประมาณ 30.5 ก.ม. ใชเ้วลา

ประมาณ 2.5 ช.ม.) 
 

 เมืองกอนดา้ร ์(Gondar) ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบทาน่า สูงจาก

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,133 เมตร ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรพวกเอธิโอเปียน และจงัหวดัเบเก็มเดอร ์ในพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีการท าอาชีพหลกั 
คือ การเล้ียงสตัว ์และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัท่ีท าการสอนในเร่ืองแพทยแ์ละยา 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร  

 

น าท่านชม เมืองกอนดา้ร ์เจา้ของฉายา “นครคาเมล็อตแห่งทวีปแอฟริกา” นครใน
ต านานปรมัปราขององักฤษในศตวรรษท่ี 12 ท่ีไม่ใช่เรื่องจริง แต่ กอนดาร ์เป็นเมือง

จริงท่ีไดร้บัการขึ้ นบญัชีมรดกโลกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1979  
 
น าท่านเขา้ชม ปราสาท พระราชวังและอาคารส าคัญต่าง ๆ ในเขตพระราชฐาน

ท่ีมีพ้ืนท่ีถึง 70,000 ตร.กม. ชม พระราชวังฟาซิลาดาส ท่ีไดส้งัเคราะหศิ์ลปะการ
ก่อสรา้งของอินเดีย โปรตุเกส แขกมวัร ์และอาณาจกัรอกัซุมเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตัว 

ชมหอ้งรับรอง และหอ้งจัดเล้ียง จากน้ันชม พระราชวังของกษัตริยไ์อยาซุท่ี 1 

(ครองราชยค์.ศ. 1682 – 1706) ทรงเป็นกษัตริยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในยุครุ่งเรืองของ
กอนดาร ์พระราชวงัแหง่น่ีเคยถกูบนัทึกไวว้า่ มีความสง่างามกวา่ท่ีพ านักของกษัตริย์

โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายท่ีถูกแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 1704 ท าลายและถูก

กองบินองักฤษท้ิงระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 กระน้ันร่องรอยแห่งความงามก็

ยงัหลงเหลือใหจ้ินตนาการได ้

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี Goha Hotel หรือเทียบเท่า กอนดา้ร ์
วนัท่ี 9 องัคาร 2 ม.ค. 61 กอนดา้ร ์– ลาลิเบลลา 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  
 น าท่านเดินทางไปสนามบินกอนดา้ร ์เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

09.45 น. ออกเดินทางจาก เมืองกอนดา้ร ์สู่ เมืองลาลิเบล่า โดยเท่ียวบินท่ี ET-122  
10.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองลาลิเบล่า  

 เมืองลาลิเบล่า เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้อมัฮาร่า ทางดา้นเหนือของประเทศ อยู่สูง

กวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,500 เมตร มีช่ือเสียงในดา้นโบสถ์ท่ีมีเสาเป็นหิน และ

ยงัเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิและเป็นจุดศูนยก์ลางของผูท่ี้จะมาท าการจาริก

แสวงบุญ ซ่ึงเป็นรองจากเมืองอคัซมูและไม่เหมือนเมืองอคัซมู  
 
เมืองน้ีถูกตั้งตามช่ือของนักบุญลาลิเบล่า ผูซ่ึ้งเคยใชชี้วิตอยู่ในกรุงเจรูซาเล็ม และ

ตอ้งการสรา้งเมืองน้ีใหเ้ป็นเจรซูาเล็ม ซ่ึงประชากรส่วนมากของเมืองลาลิเบล่านับถือ

ศาสนาคริสต์ นิกายออรโ์ธด๊อก ซ่ึงเอธิโอเปียเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีประชากรเป็นชาว 
คริสเตียนท่ีไดเ้ร่ิมแต่แรกในราวศตวรรษท่ี 4 รปูแบบการก่อสรา้งและช่ือของตึกใหญ่

ในเมืองน้ีไดถู้กออกแบบใหเ้ป็นสัญลกัษณ์และตัวแทนของกรุงเจรูซาเล็ม จนกระทัง่

ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยถูกปกครองโดยพวกอาหรบัมุสลิมในปี ค.ศ.1187 

โดยมีผูน้ าในขณะน้ัน คือ ซาลาดิน 

 



 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร  
 น าท่านไปชมเมืองแห่งโบสถ์ ซ่ึงมีกลุ่มโบสถ์ของนิกายออรโ์ธด๊อกซ์ ท่ีถูกสรา้งเรียง

รายอยูใ่กล ้ๆ กัน โดยมี โบสถหิ์นแห่งลาลิเบล่าท่ีใชก้ารตัดหินภูเขาไฟทั้งกอ้นมา

แกะสลกัและสรา้งเป็นโบสถ ์จนไดร้บัการประกาศเป็น เขตมรดกโลก 

 

 น าท่านชม โบสถน์ักบุญจอรจ์ ผลงานชิ้ นเอกของลาลิเบลลาท่ีสกดัเป็นรปูไมก้างเขน

สไตล์ออร์โธด๊อกซ์สูง 15 ม.ภายในมีกล่องไมม้ะกอกอายุ 800 ปี 2 กล่อง โบสถ์

พระผูช่้วยใหร้อดของโลก โบสถห์ินสกดัใหญ่สุดในโลกมีความสงู 11.5 ม.สรา้งตาม

รปูแบบดังเดิมของโบสถ์พระแม่มารีแห่งไซอนัในอัคซมู ภายในมีหลุมศพวา่งเปล่า 3 

หลุม เป็นสญัลกัษณ์ของศาสดาอบับราฮมั ไอแซค และยาคอบ และไมก้างเขนทองค า

หนัก 7 กก. โบสถอ์มานูเอล โบสถ์ส่วนพระองคข์องราชวงศ์กษัตริยเ์อธิโอเปีย เป็น

โบสถท่ี์สกดัไดว้จิิตรท่ีสุดโดยไม่มีส่วนใดติดกบัหน้าผาเลย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี Mountain View Hotel หรือ Panoramic View Hotel หรือเทียบเท่า ลาลิเบล่า 

วนัท่ี 10 พธุ 3 ม.ค. 61 ลาลิเบลลา - อคัซูม  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  

 น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

10.35 น. ออกเดินทางจาก เมืองลาลิเบล่า สู่ เมืองอคัซูม โดยเท่ียวบินท่ี ET-122  

11.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองอคัซมู  

 เมืองอคัซูม (Aksum) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของประเทศ มีประชากรอาศัย

อยู่ประมาณ 56,500 คน ตั้งอยู่เหนือความสูงของระดับน ้าทะเลประมาณ 2,130 

เมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอคัซมู และยงัเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของอฟัริกา เคยเป็นเมืองท่าและการพาณิชยท่ี์มีอ านาจมากในสมยัเม่ือ 400 ปีก่อน

คริสตกาล ตลอดจนถึงในศตวรรษท่ี 10 

 

 12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ี Sabean International Hotel  

 น าท่านชม เมืองอัคซูม เมืองหลวงของ พระราชินีชีบา ในศตวรรษท่ี 10 ก่อน

คริสตกาล เมืองรุ่งเรืองท่ีสุดเมืองสุดทา้ยของอารยธรรมยิ่งใหญ่แห่งยุคโบราณ เป็น

เวลาเกือบ 1,000 ปีท่ีอคัซมูควบคุมการคา้ทางทะเลระหวา่งทวปีแอฟริกาและเอเชีย 
 
ชม ทุง่ตน้เสาแห่งอคัซูม ทุ่งท่ีเต็มไปดว้ยตน้เสาหินแกรนิต เป็นทุ่งท่ีใหญ่และส าคญั

ท่ีสุดในเอธิโอเปีย มีเสา 66 ตน้ มีอายุตั้งแต่ศตวรรษท่ี 3 และ 4 เสามีความสูงตั้งแต่ 
1 – 33 ม. มหศัจรรยใ์จกบัเสาของกษัตริยเ์อซานาท่ีมีความสูง 23 ม. หนัก 160 ตัน 
เสาของกษัตริยร์ามไฮท่ีมีความสงู 33 ม. หนัก 360 ตนั และเสาท่ีจอมเผด็จการมุสโส
ลินีสัง่ใหน้ าไปไวท่ี้กรุงโรมในปีค.ศ. 1937 และไดม้อบคืนใหเ้อธิโอเปียในปีค.ศ. 2005 
เสาตน้น้ีมีความสูง 24.6 ม. หนัก 170 ตัน  อคัซมูไดร้บัการขึ้ นบญัชีมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1980 

 

 น าท่านชม วิหารของพระแม่มารีแห่งไซอนั กล่าวกนัวา่ พระผูเ้ป็นเจา้เสด็จลงจาก

สวรรค์เพ่ือประกาศิตใหส้รา้งโบสถ์ ณ จุดน้ี ระหว่าง โบสถ์เก่า (อนุญาตเฉพาะ

ผูช้าย) อาจเป็นโบสถ์ทางคริสต์ศาสนาแห่งแรกในทวีปแอฟริกา สรา้งขึ้ นครั้งแรกใน

ศตวรรษท่ี 4 ในรัชสมัยของกษัตริย์เอซานา และโบสถ์ใหม่ ท่ีสรา้งในทศวรรษท่ี 

 



 

 

1960 เพ่ือสตรีจะไดมี้โอกาสมนัสการพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย กล่าวกันว่า หีบแห่งพันธ

สัญญาของโมเสส ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเขียนบัญญัติ 10 ประการดว้ยพระหัตถ์ของ

พระองคเ์องบนเขาไซไน ถกูเก็บรกัษาไวอ้ยา่งปลอดภยัสงูสุดระหวา่งโบสถท์ั้งสองน้ี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี Sabean Hotel หรือ Yated Zema Hotel หรือเทียบเท่า อคัซมู 

วนัท่ี 11 พฤหสับดี 4 ม.ค. 61 อคัซูม – มาเคเล ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเมเคเล่ (Mekele) โดยผ่าน เมืองอตัวา (Adwa) ซ่ึงเป็นเมืองท่ี
ชาวเอธิโอเปียพ่ายแพต่้อชาวอิตาลี ในวนัท่ี 2 มีนาคม 1896 ระหว่างทาง น าท่าน

ชม The Temple of the Moon ท่ีเมืองเยฮา ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดท่ียงั
หลงเหลืออยู่ เคยใช้เป็นสถานท่ีบูชา  และเป็นศูนย์กลางของเทพเจ้าอัลมูกา 

(Almuqa) มาเป็นเวลานาน ก่อนท่ีศาสนคริสต์จะเขา้มาแทนท่ีและเป็นท่ียอมรบัจาก
ผูค้น 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ี Adgrat  

 น าท่านชม มัสยิดเนการส์ (Al Negash) ซ่ึงเป็นมุสยิดและสถานท่ีฝังศพของเหล่า
สาวกของศาสดาโมฮัมหมัด (รวมทั้งลูกสาวและภรรยาทั้งสองของเขา) ผูซ่ึ้งหนีไป
อาณาจักรเอธิโอเปีย เพ่ือหนีการประหัตประหารในเมกกะ พวกเขาได้รับการ

คุม้ครองจาก Negus Asihima ของเอธิโอเปีย ผูซ่ึ้งเป็นมิตรกบัโมฮมัหมดั มสัยิดน้ี
เป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม “หลุมฝังศพของ Seid Ahmed al Negash” ท่ีน่ีเป็นมสัยิดแห่ง
แรกในแอฟริกา สรา้งในศตวรรษท่ี 7 และไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

ท่ีสุดของชาวมุสลิม และถกูขนานนามวา่เป็น “เมืองเมกกะแหง่ท่ี 2”  ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี

ส าคัญทางประวติัศาสตรแ์ละศาสนาในแง่ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่าง

สนัติ ระหวา่งศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ 

 

 จากน้ันแวะชม Church of Wukro – Cherkos ก่อนเดินทางเขา้เมืองเมเคเล่  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี Axum Hotel หรือเทียบเท่า มาเคเล่ 

วนัท่ี 12 ศุกร ์5 ม.ค. 61 เมเคเล่ – ฮาเมเดล่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 เมืองเมเคเล่ (Mekele) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทิเกรยท่ี์อยู่ทางดา้นเหนือของ

ประเทศ พ้ืนท่ีของบริเวณน้ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,084 เมตร และ

เมืองน้ียังมีความส าคัญท่ีเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  รวมถึง

การเมืองทางดา้นเหนือของประเทศอีกดว้ย 

 

 น าท่านออกเดินทางไปชม หลุมแห่งดานาคิล (Danakil Depression) ซ่ึงอยู่

ทางดา้นเหนือของเอธิโอเปียและเป็นส่วนหน่ึงของสามเหล่ียมอาฟาร ์เป็นสถานท่ีท่ีมี

อุณหภูมิความรอ้นตลอดทั้งปีมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และนอกจากน้ันยังเป็น

สถานท่ีท่ีต า่ท่ีสุดของโลก กวา่ประมาณ 100 เมตรของระดับน ้าทะเล และไม่มีฝนตก
ลงมาเลยตลอดทั้งปี แม่น ้าอะวาสหแ์หง้จนกลายเป็นทะเลสาบเกลือ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง  

 น าท่านเดินทางผ่านเมืองเบอรฮ์าเล่ ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆท่ีส าหรบัพักการเดินทางของ  



 

 

กองคาราวานอฐู ก่อนท่ีจะเดินทางไปยงัท่ีราบสูงดา้นเหนือของดานาคิล ซ่ึงระหวา่ง

ทางท่านจะไดช้มกองคาราวานอฐูเป็นจ านวนมากท่ีเดินทางเขา้มายงัเหมืองเกลือเพ่ือ

น ามาบรรทุกเกลือออกไปยงัจุดหมาย  
 
จากน้ันใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม.ได้เดินทางถึงฮาเมเดล่า ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมี

ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 500 คน 

เย็น ใหท่้านไดช้มพระอาทิตยต์กท่ี ดาลลอล (Dallol) น าท่านเขา้ท่ีพักในแคม้ป์ พรอ้ม

รบัประทานอาหารค า่ 

 

พกัท่ี Hamed Ela Camping หรือเทียบเท่า ฮาเมเดล่า 

วนัท่ี 13 เสาร ์6 ม.ค. 61 ฮาเมเดล่า-รากาด-ฮาเมเดล่า-เมเคเล่                                                 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองรากาด (Ragad) ซ่ึงเป็นสถานท่ีของเหมืองเกลือ ให้

ท่านได้ชมการท าเกลือท่ีมาจากพ้ืนดินโดยวิธีตัดก้อนเกลือแต่ละช้ินใหเ้ป็นรูป

ส่ีเหล่ียม และท าการขนส่งไปจ าหน่ายโดยขบวนอฐูท่ีมีเป็นจ านวนมาก   

 

 น าท่านออกเดินทางไปชม ภูเขาไฟดาลลอล (Dallol Volcano) ซ่ึงเป็นปล่องภูเขาไฟ

อนัลือช่ือ ซ่ึงตั้งอยูใ่นหลุมแห่งดานาคิล (Danakil Depression) แอ่งเป็นรปูพดักวา้ง                    

ใหญ่ท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 50° เซลเซียส และอยู่ต า่กว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 116 

เมตร โดยแอ่งแห่งน้ีตั้งอยูใ่นทะเลทรายดานาคิล (Danakil Desert) ทะเลทรายท่ีอยู ่                    

ในเขตพ้ืนของสามเหล่ียมอะฟาร ์(Afar Triangle) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยพายุฝุ่น 

ทะเลทรายและภเูขาไฟท่ียงัไม่มอดดบั อยา่งไรก็ตาม ท่ีแหง่น้ียงัมีคนอยู ่ซ่ึงก็เป็นพวก

คนงานในเหมืองเกลือ ท่ีท างานท่ามกลางสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ียากล าบากมากมานาน

นับพนัปีและเดินทางโดยการใชอ้ฐูนัน่อง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง  

 น าท่านชม ทะเลสาบอัสซาล (Lake Assal) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าเค็มท่ีอยู่ต า่กว่า

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 155 เมตร ท่ีเรียกวา่ สามเหล่ียมอะฟาร ์(Afar Triangle) ซ่ึง

เป็นจุดท่ีต า่ท่ีสุดในอฟัริกาและต า่เป็นอนัดับ 3 ของโลกรองจากทะเลสาบเดดซี และ

ทะเลสาบกาลิลี ในประเทศอิสราเอล ทะเลสาบแห่งน้ีไม่มีทางออกในทะเล และดว้ย

การระเหยตัวของน ้ าอย่างรวดเร็ว ท าใหป้ริมาณน ้ าและความเขม้ขน้ของเกลือใน

ทะเลสาบแหง่น้ีสงูกวา่น ้าทะเลปกติถึง 3 เท่า และมีปริมาณเกลือแรม่ากท่ีสุดในโลก 

                       

ใหท่้านไดช้มผลึกเกลือสีขาว ท่ีจะสะทอ้นเขา้ตาท าใหดู้แปลกตาไปจากภูมิทัศน์ ท่ีพบ

เห็นจากทะเลทัว่ๆไป ซ่ึงในปัจจุบันน้ีมีโรงงานเขา้ไปท าการผลิตเกลือจากน ้ าใน

ทะเลสาบแห่งน้ี ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รฐับาลจิบูติจึงจดัใหบ้ริเวณน้ี

เป็นเขตคุม้ครอง และเสนอขอข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกต่อไป 

 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลับไปยงั เมืองฮาเมเดล่าและเดินทางต่อไปยงั

เมืองเมเคเล ่

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี Mekele Hotel หรือเทียบเท่า เมเคเล ่

วนัท่ี 14 อาทิตย ์7 ม.ค. 61 เมเคเล่ – แอดดิส อะบาบา 

เชา้ตรู ่ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  



 

 

 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 
 
 
 
 

 น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

08.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองเมเคเล่ สู่ กรุงแอดดิส อะบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET-101  

10.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองแอดดิส อะบาบา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ี Top View Restaurant  

 จากน้ัน น าท่านชมความสวยงามของเมือง ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1887 โดย

จกัรพรรดิเมเนลิค และค าว่า แอดดิส อะบาบา มีความหมายว่า ดอกไมพ้ันธุ์ใหม่ 

และยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีเก่ียวกับวงการทูตของอัฟริกา ยงัเป็นศูนยร์วมของ

ความเป็นเอกภาพของอัฟริกา และท่ีส าคัญยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางส าหรับการเดิน

ทางเขา้มาท่องเท่ียวอีกดว้ย 
 
น าท่านไปท่ี ยอดเขาเอนโตโต (Entoto) พรอ้มกบัชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแอดดิส 

อะบาบา 

 

 น าท่านไปชม โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St.George’s Cathedral) เป็นโบสถ์ของนิกายออร์

โธด๊อก ท่ีถูกออกแบบโดยสถาปนิคเซบาสเตียโน กาสตาน่า และสรา้งโดยพวก

นักโทษสงครามในปี ค.ศ.1896 และต่อมาไดถู้กใชใ้นพิธีการต่างๆของเอธิโอเปียน

ในการราชาภิเษกในปี ค.ศ.1917 และในปี ค.ศ.1930 ดว้ย และไดก้ลายสถานท่ี

ส าหรบัจาริกแสวงบุญ และต่อมาไดมี้การสรา้งดา้นหน้าขึ้ นใหม่ เพราะเกิดไฟไหมใ้น

ระหวา่งมีสงครามในปี ค.ศ.1937 และต่อมาไดมี้การท านุบ ารุงใหดี้ขึ้ นโดยจกัรพรรดิ

เพ่ือเป็นการประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1941 นอกจากน้ันยงัมีภาพเขียนเก่ียวกับ

ประวติัของเอธิโอเปีย และแวะถ่ายรปู ระฆงัยกัษ ์ของขวญัจากพระเจา้ซารนิ์โคลสั ท่ี

มอบใหก้บักษัตริยแ์หง่อบิสซีเนีย 

 

 น าท่านไปชม ตลาดเมอรค์าโต เป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของแอฟริกาตะวนัออก แวะชม

และซ้ือของท่ีระลึก พวกกาแฟ งานหตัถกรรม 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร Habesha 200 Cultural Restaurant พรอ้มชม

ระบ าพ้ืนเมือง 

 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือข้ึนเคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  

วนัท่ี 15 จนัทร ์8 ม.ค. 61 แอดดิส อะบาบา – กรุงเทพฯ 

00.05 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี ET 628  

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ  



 

 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 คน (ตั้งแต ่10-14 ท่าน) เพ่ิมท่านละ 

        158,000.-   
18,000.- 

       158,000.-   
28,000.- 

       10,900.- 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 ส.ค. 2560 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 40,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แอดดิส อะบาบา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์

ไลน์ ชั้นประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 12 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวดลิตร/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเอธิโอเปีย ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 13 วนั คิดเป็น 65 USD 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 15 วนั คิดเป็น 45 USD หรือตามความ



 

 

พอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ท าวีซ่า on arrival 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รปูถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการ
จองทวัร)์ 
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 



 

 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  



 

 

 
 

 
 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


