
 
 

 

 

 

รว่มเดนิทางไปกบั Celeb ชือ่ดงัดา้นการทอ่งเทีย่ว    

“กาญจนา หงษ์ทอง” 

 

  
 
 

  



 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัเดินทาง 

28 กนัยายน – 08 ตลุาคม 2562 135,000.- 

ตารางเทีย่วบิน 

วนัที ่ เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ แอดดิส อะบาบา BKK - ADD ET 629 01.20 – 06.05 
วนัท่ีสอง แอดดิส อะบาบา อารบา มิ้ นห ์ ADD - AMH ET 135 12.00 – 13.05 

วนัท่ีหก อารบา มิ้ นห ์ แอดดิส อะบาบา AMH - ADD ET 134 13.35 – 14.40 

วนัท่ีเจ็ด แอดดิส อะบาบา บาเฮีย ดาร ์ ADD - BJR ET 186 08.10 – 09.10 

วนัท่ีเกา้ กอนดา้ร ์ ลาลิเบลลา GDQ - LLI ET 122 10.00 – 10.30 

วนัท่ีสิบ ลาลิเบลลา แอดดิส อะบาบา LLI - AXU ET 121 10.10 – 11.10 

วนัท่ีสิบ แอดดิส อะบาบา กรุงเทพฯ ADD - BKK ET 618 23.55 – 13.15 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ  

22.20 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินฯ โดยมเีจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการ

ตรวจเอกสารการเดินทาง ท่ีเคาน์เตอรข์องสายการบิน เอธิโอเปียน แอรไ์ลน ์ 
 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ-แอดดิส อะบาบา 

01.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองแอดดิส อะบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET-629                   

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน/ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชม.) 

 

06.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินแอดดิส อะบาบา โบลี/กรุงแอดดิส อะบาบา ผ่านพิธีการ

ตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงและศุลกากร (การเขา้ประเทศ ยื่นขอวซี่าไดท่ี้สนามบิน)                    

 

07.30 น. นําท่านไปรบัประทานอาหารเชา้ท่ี Capital Hotel   

 แอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเอธิโอเปีย มี

ประชากร อาศยัอยู่ประมาณ 6 ลา้นคน เป็นท่ีตั้งของสาํนักงานใหญ่องค์การเอกภาพ

แอฟริกา เป็นเมอืงท่ีมปีระชากรจากหลากหลายภมูภิาคของเอธิโอเปีย 

 

 จากน้ันนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ท่ี เ ต็มไปด้วยงานศิลปะ 

เครื่องประดับ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองดนตรีและเครื่องใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีน่าสนใจ

มากมาย ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ โครงกระดูกของ ลูซี่ (Australopithecus afarensis) บรรพ

บุรุษของมวลมนุษยท่ี์มกีาํเนิดเมือ่กวา่ 3.2 ลา้นปีมาแลว้ ถกูพบเมื่อวนัท่ี 30 พ.ย. ปี

ค.ศ. 1974 จนทาํใหเ้อธิโอเปียไดร้บัฉายาวา่ “อู่หรือตน้กาํเนิดแห่งมนุษยชาติ”   
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 จากน้ัน นําท่านไปสนามบิน เพ่ือข้ึนเครื่องไปเมอืงอารบา มิ้ นห ์  

12.00 น. ออกเดินทางจาก เมืองแอดดิส อะบาบา ไป เมืองอารบา ม้ินห ์โดยเท่ียวบินท่ี ET- 

135  

 

13.05 น. เดินทางถึง เมืองอารบา ม้ินห ์(Arbaminch) 

รบัประทานอาหารพ้ืนเมอืงท่ีภตัตาคาร  

 

 เมืองอารบา ม้ินห ์(Arbaminch) ซึ่งตั้งอยู่เขตกาโม่ โกฟาทางดา้นใตข้องประเทศ 

และอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,285 เมตร  ซึ่งเป็นเขตของชนเผ่าดั้งเดิมของ

เอธิโอเปีย ท่ีน่าสนใจท่ีสุดในโลก (อยู่ในลําดบั 25 ชนเผ่าท่ีกาํลังจะหายสาบสญูไป) 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี Haile Resort หรือเทียบเท่า อารบา มิ้ นห ์

วนัท่ี 3 อารบา ม้ินห-์คอนโซ-จนิกา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางไปยงั หมู่บา้นจินกา (Jinka Village) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตก

ของอารบา มิ้ นห ์ห่างประมาณ 300 กม. 

หมูบ่า้นจินกา ตั้งอยู่ท่ีบริเวณเนินเขาของท่ีราบสูงทาม่า เป็นเมืองศูนย์กลางของจิน

กาในเขตเดบบัโอโมอยู่ทางดา้นใต ้ตั้งอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,490 เมตร 

ซึ่งเป็นหน่ึงในจุดของนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ และชนเผ่าท่ี 16 ของประเทศน้ี 

 

 ระหว่างทาง นําท่านไปเท่ียวชมในหมู่บ้านของชนเผ่าคอนโซ ชนเผ่าน้ีมีพ้ืนท่ี

ประมาณ 55 ตร.กม.ท่ีมพ้ืีนท่ีแหง้แลง้และลอ้มรอบไปดว้ยกาํแพง มกีารสรา้งบา้นพัก

อาศยัในเขตพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสูง ซึ่งมีการประมาณการณ์ในความเป็นอยู่ของชนเผ่าน้ี

มาแลว้ประมาณ 400 ปีหรือใน 21 ช่วงอายุคน มีการสรา้งระบบการปกครองโดยมี

หวัหน้าเผ่าในแต่ละชุมชนเพ่ือดูแลปกครองและความเป็นอยู่ มีการสรา้งหลุมฝังศพ 

จนไดร้บัการยกย่องข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค. ศ. 1992 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ี Kanta Lodge  

 นําท่านเดินทางต่อสู่หมูบ่า้นจนิกา ระหว่างทางแวะชม พิพิธภณัฑวิ์จยัชนเผ่าจินกา 

(Jinka Research Museum) ท่ีเก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกบัชนเผ่าต่างๆ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

พกัท่ี Eco Omo Lodge หรือเทียบเท่า จนิกา 

วนัท่ี 4 จนิกา-เผ่ามูรซี์-เทอรม่ี์ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. นําท่านไปเท่ียวชม ชนเผ่ามูรซี์ (Mursi Tribe) ชนเผ่ามูร์ซี หรือเรียกตัวเองว่า มุน 

(Mun) เป็นชนเผ่าท่ีอยู่ทางด้านใต้ติดกับพรมแดมของซูดาน เป็นชนเผ่าท่ีมี

เอกลักษณ์ในการใส่แผ่นโลหะไวท่ี้ปากเป็นเครื่องประดบั ชนเผ่าน้ีมีประมาณ 7,500 

คนและประมาณ 500 คน อาศัยอยู่ในเมือง ชนเผ่าน้ีเป็นชนเผ่าท่ีไดถู้กแยกออกไป

จากแควน้ ซึ่งท่ีจริงแลว้เพ่ือนบา้นของชนเผ่าน้ียังมีอีก คือ พวกอารี แบนน่า โบดี คา

โร เกกู กานกาทอม และ ซรูี ซึ่งต่างก็เป็นเผ่าท่ีมาจากตระกูลเดียวกนั 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (อาหารกล่อง)  

 นําท่านไปเดินเท่ียวชมตลาด ซึ่งมีการคา้ขายพืชผักและส่ิงของต่างๆท่ีผลิตข้ึนมา                        
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ไดเ้วลานําท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้นเทอรม่ี์ (Turmi) ท่ีมีชนเผ่าฮามาร์อาศัยอยู่

รอบๆ พ้ืนท่ีของบริเวณแห่งน้ี  

ใหท่้านไดช้มวฒันธรรมท่ีสาํคญัของชนเผ่าน้ี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และประเพณีท่ีรูจ้กักัน

ดี คือ การกระโดดขา้มวัว (Bull Jumping) โดยเริ่มจากการท่ีเป็นเด็กผูช้ายและ

กาํลังจะเติบโตกลายเป็นผูใ้หญ่ โดยในการเริ่มแรกจะมีการเตน้รําของพวกผูห้ญิงท่ีมี

ความสัมพันธ์กันโดยการแต่งกายใหส้วยงามตามประเพณี และก็จะมีการเช้ือเชิญ

เด็กผูช้ายใหม้าร่วมงานในการกระโดดขา้มหลังววั (กิจกรรมน้ีข้ึนอยู่กับชนเผ่าน้ันๆ 

วา่จะมใีนวนัน้ันหรือไม)่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

พกัท่ี Buska Lodge หรือ Turmi Lodge หรือเทียบเท่า เทอรม์ี่ 

วนัท่ี 5 เทอรม่ี์-เผ่าดาเซนเนคส-์คอนโซ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางไปเยือนหมู่บา้นของชนเผ่าดาเซนเนคส ์(Dasennech Tribe) เป็น

ชนเผ่าท่ีมคีวามเก่าแก่ท่ีสุดเผ่าหน่ึงของแอฟริกา และชนเผ่าน้ียังเป็นตน้แบบของชน

เผ่าในเคนย่าและซดูานอีกดว้ย ท่ีอาศยัอยู่ตามริมหุบเขาของแม่น้ําโอโม ท่ีมีการปลูก

บา้น และวาดสีตามร่างกาย มกีารสํารวจนับคนท่ีอยู่อาศัยไดป้ระมาณ 48,000 คน                      

หุบเขาของแมน้ํ่าโอโมน้ี ไดถ้กูเรียกวา่ แนวหนา้สุดทา้ยของชาวอัฟริกัน (African’s 

Last Frontier) แม่น้ําโอโมน้ีมีความยาวประมาณ 400 ไมล์ และไหลจากทางเหนือ

ลงมาทางดา้นใตม้ายงัทะเลสาบเทอร์กาน่า และมีชนเผ่าใหญ่ๆอาศัยอยู่ในบริเวณน้ี

ถึง 9 ชนเผ่า ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 225,000 คน และไดอ้าศัยความ

เป็นอยู่ของแมน้ํ่าน้ีในการดาํรงชีวติและรวมทั้งรักษาโรคภัยไขเ้จ็บอีกดว้ย ไดเ้วลานํา

ท่านเดินทางกลับไปยงัหมูบ่า้นเทอรม์ีเ่พ่ือรบัประทานอาหารกลางวนั 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านออกเดินทางต่อไปยงัหมู่บา้นคอนโซ่ (Konso Tribe) ซึ่งเป็นชนเผ่าท่ีเก่าแก่

ในบริเวณน้ีท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากการท่ีกระดูกแกม้และคางท่ีใหญ่ สีผิวจะออกเป็นสี

น้ําตาลอมแดงค่อนขา้งจะเป็นสีดาํ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ แลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

พกัท่ี Kanta Lodge หรือเทียบเท่า คอนโซ ่

วนัท่ี 6 คอนโซ่-อารบา ม้ินห-์แอดดิส อะบาบา 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางกลับไปเมอืงอารบา มิ้ นห ์  

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากน้ัน นําท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือข้ึนเครื่องไปเมอืงแอดดิส อะบาบา  

13.35 น. ออกเดินทางจากอารบา มิ้ นห ์สู ่เมืองแอดดิส อะบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET-134  

14.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมอืงแอดดิส อะบาบา     

 แอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเอธิโอเปีย มี

ประชากร อาศยัอยู่ประมาณ 6 ลา้นคน เป็นท่ีตั้งของสาํนักงานใหญ่องค์การเอกภาพ

แอฟริกา เป็นเมอืงท่ีมปีระชากรจากหลากหลายภมูภิาคของเอธิโอเปีย 
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 นําท่านไปชม พิพิธภัณฑ์เก่ียวกับชาติพันธ์ (Ethnological Museum) ใน

มหาวิทยาลัยแอดดิส อะบาบา  ซึ่งท่านจะไดช้มความเป็นมาของชาติพันธุ์ต่างๆ 

พรอ้มกบัเครื่องใชต่้างๆ การแกะสลักต่างๆ รวมถึงวฒันธรรมของแต่ละชนเผ่า 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี Capital Hotel หรือเทียบเท่า แอดดิส อะบาบา 

วนัท่ี 7 แอดดิส อะบาบา-บาเฮอร ์ดาร ์                                                                 

เชา้ตรู ่ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือข้ึนเครื่องไป เมืองบาเฮอร ์ดาร ์(Bahir Dar) ท่ีตั้ง

อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ 

 

08.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาเฮอร ์ดาร ์โดยเท่ียวบินท่ี ET 186 (1 ช.ม.)  

09.10 น. เดินทางถึง เมอืงบาเฮอร ์ดาร ์เจา้ของฉายา “ริเวยีร่าแห่งเอธิโอเปีย”   

 เมืองบาเฮอร ์ดาร ์มีความหมายว่า ริมฝัง่ทะเล เป็นเมืองหลวงของแควน้อัมฮารา 

เป็นศนูยก์ลางการบริหารงานของเขตพิเศษ เป็นเมอืงหน่ึงท่ีมคีวามสาํคญัในดา้นการ

ท่องเท่ียวของประเทศ ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงดึงดูดใจในรูปแบบต่างๆ ท่ีพักรีสอร์ท โรงแรม 

รา้นอาหาร ท่ีถกูสรา้งอยู่ใกลก้บัทะเลสาบทาน่าและริมฝัง่แม่น้ําบลูไนล์  เมืองน้ีเป็น

ท่ีรูจ้กักันดี ท่ีตามริมฝัง่ถนนไดถู้กตกแต่งดว้ยตน้ปาล์มและดอกไมห้ลากหลายชนิด 

ในปี ค.ศ. 2002 ไดร้ับรางวลัจากองค์กรยูเนสโก ้ใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความสวยงามและ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 

 นําท่าน ลอ่งเรือ ใน ทะเลสาบทานา (Tana Lake) ทะเลสาบใหญ่สุดของเอธิโอเปีย 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 3,500 ตร.กม. ตน้กาํเนิดของแมน้ํ่าไนล์สีฟ้า ทะเลสาบน้ีตั้งอยู่สูง

จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,788 เมตร มีความยาวประมาณ 84 กม. กวา้ง

ประมาณ 66 กม. และมีความลึกประมาณ 15 เมตร เมื่อมีฝนตกลงมาก็จะไดพ้ื้นท่ี

น้ําประมาณ 3,000-3,500 ตร.กม. และปริมาณน้ําจะลดลงเมื่อมีการก่อสรา้งการ

ควบคุมการไหลของน้ําท่ีจะลงไปยังแม่น้ําบลูไนล์ และการควบคุมการไหลของน้ําน้ี

ทาํใหเ้กิดน้ําตกบลูไนล ์และมกีารสรา้งสถานีพลังน้ําดว้ย 

 

 จากน้ัน แวะชมโบสถเ์ก่าแก่ทางคริสตศ์าสนาออร์โธด๊อกซ์ของเอธิโอเปีย 1 – 2 แห่ง 

อาทิ Kibran Gebriel, Entos Monastery และ Ura Kidanmhiret  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางดว้ยรถสู่ นํ้าตกไนลสี์ฟ้า (The Blue Nile Falls) (ระยะทาง 31 

ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ช.ม.) ท่ีไหลตกจากหน้าผาสูง 42 ม.บนแม่น้ําทิส อเบย ์

(Tis Abay) มีความหมายว่า “แม่น้ําไนล์ท่ีมีละอองน้ําเหมือนควันไฟ” ซึ่งท่ีวันน้ี

ปริมาณน้ําท่ีไหลลงมาไดล้ดลงมา เพราะวา่มกีารสรา้งสถานีควบคุมพลังน้ํา และเป็น

เข่ือนในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่น้ําตกบลูไนล์ก็ยงัเป็นสถานท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ําเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมากและน้ําตกน้ีก็จะเป็นสถานท่ีท่ี

ยิ่งใหญ่ของนักท่องเท่ียว 

 

 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลับบาเฮอร ์ดาร ์  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี Avanti Blue Nile Hotel หรือเทียบเท่า บาเฮอร ์ดาร ์
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วนัท่ี 8 บาเฮอร ์ดาร ์– กอนดา้ร ์(ชมเมืองมรดกโลกแสนสวย) 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เนินเขาเบซาวิท (Bezawit Hill) ใหท่้านไดช้มพาโนรามิควิวของ

ทะเลสาบทานากับเมืองบาเฮอร์ ดาร์ และยังเป็นท่ีตั้งของพระราชวังเบซาวิท 

(Bezawit Palace) อิสระใหท่้านได้ถ่ายภาพ จนกระทัง่สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางสู่ เมอืงกอนดา้ร ์(ระยะทางประมาณ 30.5 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ช.ม.) 

 

 เมืองกอนด้าร ์(Gondar) ตั้ งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบทาน่า สูงจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,133 เมตร ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรพวกเอธิโอเปียน และจงัหวดัเบเก็มเดอร ์ในพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีการทําอาชีพหลัก 

คือ การเล้ียงสตัว ์และยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลัยท่ีทาํการสอนในเรื่องแพทยแ์ละยา 

 

 ระหวา่งทางนําท่านแวะชมปราสาทกูซารา่ (Guzara Castle) เป็นปราสาทสูงท่ีตั้งอยู่

เหนือทะเลสาบทานา สรา้งข้ึนในปี 1572 โดยจกัรพรรดิซา เดนเกล (Za Dengel) 

ซึ่งเป็นผูก้่อตั้งราชวงศ์กอนเดอร์ ซึ่งแมต้ัวปราสาทจะถือเป็นซากปรักหักพังแต่ก็ยัง

เห็นเป็นปราสาทท่ีรูปร่างชัดเจน ซึ่งเป็นตัวอย่างของศิลปกรรมตอนตน้ของยุคกอน

เดอเรี่ยนซึ่งมีรูปแบบพัฒนามาจากศิลปะของทางยุโรปตอนกลาง, ตุรกี รวมทั้ง 

โปรตุเกสดว้ย และองคก์รยเูนสโกไ้ดย้กย่องปราสาทแห่งน้ีเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านชม เมืองกอนดา้ร ์เจา้ของฉายา “นครคาเมล็อตแห่งทวีปแอฟริกา” นครใน

ตาํนานปรมัปราขององักฤษในศตวรรษท่ี 12 ท่ีไมใ่ช่เรื่องจริง แต่ กอนดาร์ เป็นเมือง

จริงท่ีไดร้บัการข้ึนบญัชีมรดกโลกทางวฒันธรรมในปีค.ศ. 1979  

นําท่านเขา้ชม ปราสาท พระราชวงัและอาคารสาํคัญต่าง ๆ ในเขตพระราชฐาน

ท่ีมพ้ืีนท่ีถึง 70,000 ตร.กม. ชม พระราชวังฟาซิลาดาส ท่ีไดส้ังเคราะห์ศิลปะการ

ก่อสรา้งของอินเดีย โปรตุเกส แขกมวัร ์และอาณาจกัรอกัซุมเขา้ดว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว 

ชมหอ้งรับรอง และห้องจัดเล้ียง จากน้ันชม พระราชวังของกษัตริยไ์อยาซุท่ี 1 

(ครองราชย์ค.ศ. 1682 – 1706) ทรงเป็นกษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในยุครุ่งเรืองของ

กอนดาร ์พระราชวงัแห่งน่ีเคยถกูบนัทึกไวว้า่ มคีวามสง่างามกว่าท่ีพํานักของกษัตริย์

โซโลมอนผูย้ิ่งใหญ่ ใหท่้านไดช้มหอ้งท่ีมีการเพน้ท์กําแพงดว้ยสีสันท่ีสวยงาม รวมถึง

หอ้งอาบน้ําของกษัตริย ์ น่าเสียดายท่ีถกูแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 1704 ทําลายและถูก

กองบินองักฤษท้ิงระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 กระน้ันร่องรอยแห่งความงามก็

ยงัหลงเหลือใหจ้นิตนาการได ้

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี Goha Hotel หรือเทียบเท่า กอนดา้ร ์

วนัท่ี 9 กอนดา้ร ์– ลาลิเบลลา 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางไปสนามบินกอนดา้ร ์เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

10.00 น. ออกเดินทางจาก เมืองกอนดา้ร ์สู่ เมืองลาลิเบลา่ โดยเท่ียวบินท่ี ET-122  

10.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมอืงลาลิเบล่า  

 เมืองลาลิเบล่า เป็นเมืองมรดกโลกท่ีตั้งอยู่ในแควน้อัมฮาร่า ทางดา้นเหนือของ  
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ประเทศ อยู่สูงกว่าระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,500 เมตร มีช่ือเสียงในดา้นโบสถ์ท่ีมี

เสาเป็นหิน และยังเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิและเป็นจุดศูนย์กลางของผูท่ี้จะ

มาทาํการจาริกแสวงบุญ ซึ่งเป็นรองจากเมอืงอคัซมูและไมเ่หมอืนเมอืงอคัซมู  

เมืองน้ีถูกตั้งตามช่ือของนักบุญลาลิเบล่า ผูซ้ึ่งเคยใชชี้วิตอยู่ในกรุงเจรูซาเล็ม และ

ตอ้งการสรา้งเมอืงน้ีใหเ้ป็นเจรซูาเล็ม ซึ่งประชากรส่วนมากของเมืองลาลิเบล่านับถือ

ศาสนาคริสต ์นิกายออร์โธด๊อก ซึ่งเอธิโอเปียเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีประชากรเป็นชาว 

คริสเตียนท่ีไดเ้ริ่มแต่แรกในราวศตวรรษท่ี 4 รปูแบบการก่อสรา้งและช่ือของตึกใหญ่

ในเมืองน้ีไดถู้กออกแบบใหเ้ป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของกรุงเจรูซาเล็ม จนกระทัง่

ต่อมาไดม้ีการเปล่ียนแปลงโดยถูกปกครองโดยพวกอาหรับมุสลิมในปี ค.ศ.1187 

โดยมผีูนํ้าในขณะน้ัน คือ ซาลาดิน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านไปชมเมืองแห่งโบสถ์ ซึ่งมีกลุ่มโบสถ์ของนิกายออร์โธด๊อกซ์ ท่ีถูกสรา้งเรียง

รายอยู่ใกล ้ๆ กัน โดยมี โบสถหิ์นแห่งลาลิเบล่าท่ีใชก้ารตัดหินภูเขาไฟทั้งกอ้นมา

แกะสลักและสรา้งเป็นโบสถ ์จนไดร้บัการประกาศเป็น เขตมรดกโลก 

 

 นําท่านชม โบสถน์กับุญจอรจ์ ผลงานช้ินเอกของลาลิเบลลาท่ีสกดัเป็นรูปไมก้างเขน

สไตล์ออร์โธด๊อกซ์สูง 15 ม.ภายในมีกล่องไมม้ะกอกอายุ 800 ปี 2 กล่อง โบสถ์

พระผูช้่วยใหร้อดของโลก โบสถหิ์นสกดัใหญ่สุดในโลกมคีวามสงู 11.5 ม.สรา้งตาม

รปูแบบดงัเดิมของโบสถพ์ระแม่มารีแห่งไซอันในอัคซูม ภายในมีหลุมศพว่างเปล่า 3 

หลุม เป็นสญัลักษณ์ของศาสดาอบับราฮมั ไอแซค และยาคอบ และไมก้างเขนทองคํา

หนัก 7 กก. โบสถอ์มานูเอล โบสถ์ส่วนพระองค์ของราชวงศ์กษัตริย์เอธิโอเปีย เป็น

โบสถท่ี์สกดัไดว้จิติรท่ีสุดโดยไมม่ส่ีวนใดติดกบัหน้าผาเลย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี Mountain View Hotel หรือ Panoramic View Hotel หรือเทียบเท่า ลาลิเบล่า 

วนัท่ี 10 ลาลิเบลลา – แอดดิส อะบาบา  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  

10.00 น. ออกเดินทางจาก เมืองลาลิเบลา่ สู่ แอดดิส อะบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET-126  

11.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมอืงแอดดิส อะบาบา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร  

 จากน้ัน นําท่านชมความสวยงามของเมือง ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1887 โดย

จกัรพรรดิเมเนลิค และคําว่า แอดดิส อะบาบา มีความหมายว่า ดอกไมพ้ันธุ์ใหม ่

และยังไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีเกี่ยวกับวงการทูตของอัฟริกา ยังเป็นศูนย์รวมของ

ความเป็นเอกภาพของอัฟริกา และท่ีสําคัญยังเป็นเมืองศูนย์กลางสําหรับการเดิน

ทางเขา้มาท่องเท่ียวอีกดว้ยนําท่านไปท่ี ยอดเขาเอนโตโต (Entoto) พรอ้มกับชมวิว

ทิวทศัน์ของเมอืงแอดดิส อะบาบา 

 

 นําท่านไปชม 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
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 

สาํหรบัจาริกแสวงบุญ และต่อมาไดม้กีารสรา้งดา้นหน้าข้ึนใหม่ เพราะเกิดไฟไหมใ้น

ระหวา่งมสีงครามในปี ค.ศ.1937 และต่อมาไดม้กีารทาํนุบาํรุงใหดี้ข้ึนโดยจกัรพรรดิ

เพ่ือเป็นการประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1941 นอกจากน้ันยังมีภาพเขียนเกี่ยวกับ

ประวติัของเอธิโอเปีย และแวะถ่ายรปู ระฆงัยกัษ ์ของขวญัจากพระเจา้ซาร์นิโคลัส ท่ี

มอบใหก้บักษัตริยแ์ห่งอบิสซีเนีย 

 อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อส้ินคา้ท่ีระลึก พวกกาแฟ งานหตัถกรรม และอ่ืนๆ   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ท่ีภัตตาคาร Habesha 200 Cultural Restaurant พรอ้มชม

ระบาํพ้ืนเมอืง 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือข้ึนเครื่องกลับกรุงเทพฯ  

23.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี ET 618  

วนัท่ี 11 แอดดิส อะบาบา – กรุงเทพฯ 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูโิดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

        135,000.-   
12,500.-        

12928,000.-  
ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 24 พ.ค. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 50,000 บาท/
ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

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

แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  แอดดิส อะบาบา-อารบามิ้ นห-์แอดดิส อะบาบา-บารเ์ฮีย ดาร-์

กอนดา้ร-์ลาลิเบลลา-แอดดิส อะบาบา โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 8 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเอธิโอเปีย สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 45 USD 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง คิดเป็น 33 USD ต่อท่าน หรือตามความพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลือง 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ทาํวีซ่า on arrival 
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1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก

หมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวม

แว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 

35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3. กรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีทาํการจองทวัร)์ 

การเตรยีมตวัก่อนเดินทางเขา้ประเทศแถบแอฟรกิา 

การไปเท่ียวประเทศในทวปีแอฟริกาจะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองก่อนเดินทางตามกฎการเขา้เมืองของประเทศในแถบน้ัน

โดยตอ้งนําสาํเนาหนังสือเดินทางหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรบับริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วนัสามารถไป

ฉีดไดท่ี้หน่วยบริการวคัซีน 

1. โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล ถ.ราชวถีิ เขต ราชเทว ีโทร. 02-306-9199 

2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167 

3. ศนูยว์ณัโรค เขต 10 โทร. 053-206-484 

ราคาวคัซีน 700-1,000 บาทตอ่เข็มการฉีดวคัซีนครั้งหน่ึงจะมีระยะป้องกันโรคไขเ้หลืองได1้0 ปี 

ทางหน่วยบริการจะใหเ้ป็นหนังสือเอกสารรบัรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  
ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
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 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชาํระ 
ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะทาํ
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 


