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Code: IE04-EAST AFRICA-EHC-14-ET-1411ET-SEP-AUG-265-PE0219 

14 วนั เปิดทรปิแอฟรกิาตะวนัออก 

(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศแอฟรกิาตะวนัออก) 

ซูดาน – ซูดานใต ้– เอรเิทรยี – จบิตู ี– โซมาเลยี – เอธโิอเปีย 

 

 

19 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม / 9 – 22 สงิหาคม 2563 

265,000 บาท 

 

(เครือ่งบนิล าใหม ่Boeing 787, มบีนิภายใน, พรอ้มสะสมไมลก์ลุม่ Star Alliance) 

 

แอดดสิ อาบาบา – จบูา – คารท์มู – ปิรามดินเูบยีน – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไนล ์– แอสมารา จบิตู ี– ทะเลสาบเกลอื – 

โซมาเลยี – โมกาดชูิ – แอดดสิ อาบาบา 

14 วนั เปิดทรปิแอฟรกิาตะวนัออก 

(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศแอฟรกิาตะวนัออก) 

ซูดาน – ซูดานใต ้– เอรเิทรยี – จบิตู ี– โซมาเลยี – เอธโิอเปีย 

(โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามตารางบนิของสายการบนิ หรอื สถานการณ์การเมอืงของแตล่ะประเทศ) 
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19 ก.ค. / 9 ส.ค. 2563  กรงุเทพมหานคร 

23.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U ประตทูางเขา้ที ่9-10 อาคารผูโ้ดยสาร  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ (ET) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

20 ก.ค. / 10 ส.ค. 2563 แอดดสิ อาบาบา – จบูา (ซูดานใต)้ 

01.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแอดดสิ อาบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดยเทีย่วบนิ ET619 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

8.15 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร

อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ (เครือ่งบนิ Boeing 787 – Dreamliner) 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอดดสิ อาบาบา  

09.00 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอาดสิบาบา สูส่นามบนิจบูา โดยเทีย่วบนิ ET352 บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ  

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.) 

11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิจบูา ประเทศเซาทซ์ดูาน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงจูบา (Juba) เมอืงหลวงของประเทศซดูานใต ้หรอื เซาทซ์ดูาน (South Sudan) เป็น

เมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นแมน่ ้าไวทไ์นล์ (White Niles) และไดป้ระกาศเอกราชในปี 2011 น าท่านชมอนุสรณ์

สถานจอหน์ การาง (John Garang Mausoleum) ซึง่เป็นวรีบรุุษผูเ้รยีกรอ้งอสิรภาพและการประกาศเอก

ราชใหก้ับซดูานใต ้การางเสยีชวีติจากอบุัตเิหตุเฮลคิอปเตอรต์ก ระหว่างการเดนิทางกลับจากอกูันดา ได ้

เวลาน าท่านเดนิทางสู่ยอดเขา Jebel Jujur Mountain เพือ่ชมววิเมอืงจูบาจากมุมสูง ซึง่ท่านสามารถ

มองเห็นเมอืงจบูาไดจ้ากบนเขา (การเดนิทางตอ้งมกีารเดนิขึน้เขา Hiking ประมาณ 684 เมตร) สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว La Corte Toscana Hotel / Pyramid Continental Hotel**** หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

21 ก.ค. / 11 ส.ค. 2563 จบูา – ตลาดววัใหญท่ีส่ดุในเซาทซู์ดาน – ชนเผา่ – เทีย่วชมเมอืง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่Cattle market หรอืตลาดคา้วัวทีใ่หญท่ีส่ดุในซดูานใต ้ซึง่วัวเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของ

ความมัง่คั่งและความแข็งแรง เนือ่งจากวัวทีน่ี ่จะมเีขาสงูใหญ ่แตกตา่งจากวัวทีพ่บเห็นทั่วไป น าท่านชมวถิี

ชวีติการคา้วัวของชนพืน้เมอืงซดูานใต ้ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชนเผา่พืน้เมอืง (Tribal) น าทา่นชม

วถิกีารด ารงชวีติของชนเผา่พืน้เมอืงแหง่ซดูานใต ้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมโบสถว์าอ ู(Wau Cathedral) ซึง่เป็นโบสถค์าทอลกิสรา้งขึน้ในปี 1913 เป็นศูนยร์วมชาวครสิ

เตยีนทีอ่าศัยอยูใ่นกรงุจบูา โบสถแ์หง่นีไ้ดรั้บการออกแบบและตกแตง่กระเบือ้งสแีละหนิแกะสลักนับเป็นอกี

หนึง่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามคูก่รงุจบูา ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม The all saints Cathedral ซึง่เป็นโบสถห์ลัก

ของครสิตศ์าสนิกชนแห่งกรุงจูบา ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ Nyakuron Cultural Center หรือศูนย์

วัฒนธรรมแห่งชาตซิดูานใต ้ทีซ่ ึง่รวบรวมและจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาดา้นศลิปวัฒนธรรมของชนเผ่า

ตา่งๆทีอ่าศัยอยูใ่นซดูานใต ้ศนูยแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1976 ใหท้า่นไดม้โีอกาสชมการแสดง และ การละเล่น

ของชนพืน้เมอืง อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปและเก็บภาพการแสดงโชวต์ามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่

สะพานจบูา (Juba bridge) ซึง่เป็นสะพานทีท่อดยาวขา้มผา่นแมน่ ้าไนลข์าว (White Nile)  

 ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว La Corte Toscana Hotel / Pyramid Continental Hotel**** หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งดว้ยประเทศซูดานใต ้ยงัไมม่ ีLand operator ทีส่ามารถจดัทวัรแ์บบมอือาชพีได ้

ดงัน ัน้โปรแกรมการทอ่งเทีย่วอาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

22 ก.ค. / 12 ส.ค. 2563 จบูา – คารท์มู (ประเทศซูดาน)   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิจบูา เพือ่เชค็อนิ   

10.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิจบูา สูส่นามบนิ คารท์มู โดยเทีย่วบนิ ….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 (ตารางสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นได ้เนือ่งจากเป็น Regional airlines)  

12.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิคารท์มู (Khartoum) ประเทศซดูาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางเกาะทตู ิ(Tuti Island) เป็นเกาะในซดูานที ่White Nile และ Blue Nile รวมเขา้ดว้ยกันเพือ่

สรา้งแมน่ ้าไนลห์ลัก ลอ้มรอบดว้ยเมอืงใหญ่ 3 เมอืงคอื Khartoum, Omdurman และ Khartoum North 

และบรเิวณเกาะทูติ ยังเป็นพื้นที่ที่ชนพื้นเมอืงอยู่อาศัยตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 15 น าท่านผ่านชมวถิีการ

ด าเนินชวีติของชนพื้นเมอืงที่อาศัยอยู่บนเกาะทูต ิไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ตลาดซุก (Souk Shabi 

Market) ซึง่เป็นตลาดพืน้เมอืงของชาวซดูาน ใหท้า่นไดเ้ห็นวถิกีารด ารงชวีติของชาวซดูาน สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

23 ก.ค. / 13 ส.ค. 2563 คารท์มู – ปิรามดินเูบยีน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถ 4WD มุ่งหนา้สู่เมโรปิรามดิ (Meroe Pyramid) หรือ ปิรามดิของชาวนูเบยีน 

(Nubian Pyramid) ซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงบากราวยิาห ์(Bagrawiyah) ห่างจากเมอืงหลวงคารท์ูมไปประมาณ 

200 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 - 3 ชัว่โมง ปิรามดิ Nubian Meroe แมว้่ามขีนาดเล็กกว่าปิรามดิ

ในอยีปิตแ์ตไ่ดส้รา้งความประทับใจใหก้บัคนอยีปิตใ์นยคุกอ่น ปิรามดินีต้ัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันออกของแมน่ ้าไนล ์

Nile ใกลก้ับหมู่บา้นที่เรียกว่า Bagrawiyah ปิรามดิบรเิวณนี้ตัง้ชือ่ตามนครโบราณ Meroe เมืองหลวง

ราชอาณาจักร Kush ซึง่เป็นอาณาจักรแอฟรกิาโบราณ ประมาณ 1,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราชหลังการล่ม

สลายของราชวงศอ์ยีปิต์ที ่24 ชนเผ่านูเบยีน Nubian ราชอาณาจักร Kushไดต้ัง้ตนเป็นราชันยใ์นเขต

ตอนกลางภูมภิาคแม่น ้าไนลร์าชวงศ์ Kush ยดึครองและปกครองอยีปิต์ ตัง้แต่ช่วง 712-657 ปีก่อน
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ครสิตศ์ักราช ตอ่มาในชว่ง 300 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช มกีารยา้ยเมอืงหลวงและทีฝั่งศพราชวงศอ์ยีปิตก์ลับมา

ทีแ่ถบเมอืง Meroe อกีครัง้หนึง่ ท าใหเ้ริม่มกีารสรา้งปิรามดิและทีฝั่งศพผูป้กครองทีย่ังคงหลงเหลอือยูใ่น

บรเิวณนี ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเขา้ชม Meroe Pyramid อันเป็นทีต่ัง้ของปิรามดิยคุโบราณมจี านวนไมต่ ่ากว่า 200 แห่ง สว่นมาก

เป็นสสุานของกษัตรยิ ์และราชนิีของอาณาจักร Meroitic ทีป่กครองดนิแดนแถบนี้มายาวนานกว่า 900 ปี 

Meroe pyramid นัน้ถูกจัดใหเ้ป็นปิรามดิแบบชาวนูเบยีน ลักษณะเด่นจะอยู่ทีส่ว่นฐานซึง่แคบ ชนั และมี

ขนาดโดยรวมเล็กกว่าแบบอยีปิต์ ปิรามดินี้สรา้งเมือ่ประมาณ 2,700 ปีทีแ่ลว้ การประดับตกแต่งตัวปิรามดิ

เองมคีวามหลากหลายเพราะรวมเอาศลิปะของชาตอิืน่มาผสมผสานดว้ย ทัง้อยีปิต ์กรซี และโรม และในปี 

2011 พืน้ทีบ่รเิวณนีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมโดย UNESCO และไดก้ลายมาเป็น

หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของซดูาน อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามและอศัจรรยข์องหมูปิ่รามดิ

โบราณมรดกโลกแหง่ซดูาน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุคารท์มู 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

24 ก.ค. / 14 ส.ค. 2563 คารท์มู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

10.00 น. น าท่านเทีย่วชมเมอืงคาร์ทูม (Khartoum) เมอืงหลวงของประเทศซดูาน น าท่านผ่านชมบรเิวณอาคาร

รัฐสภา (Presidential Palace) จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตซิูดาน (Sudan National 

Museum) ซึง่เป็นพพิธิภณัฑท์ีจั่ดเก็บโบราณวัตถทุีข่ดุพบในสมัยชาวนูเบยีน ไมว่่าจะเป็นขา้วของเครือ่งใช ้

หนิแกะสลักต่างๆ รวมถงึเครื่องประดับและ รูปปั้นในสมัยรุ่งเรืองของชาวนูเบยีน สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสูถ่นน Nile street ซึง่เป็นถนนที่มชีวีติชวีาแห่งกรุงคาทูม นอกเหนือจากเป็นถนนทีม่อีาคาร

สถาปัตยกรรมโบราณแลว้ ยงัเป็นถนนทีส่ามารถเดนิเลน่หรอืน่ังจบิกาแฟชมววิแมน่ ้าไนลไ์ดอ้กีดว้ย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านสัมผัสบรรยากาศการล่องเรอืในแมน่ ้าไนล ์(Nile river cruise) ซึง่เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีเ่ป็นทีน่ยิม

เมือ่มาเยอืนซดูาน เนื่องจากเป็นจุดบรรจบของแม่น ้าบลูไนลแ์ละไวทไ์นล์ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

สวยงามของรมิสองฝ่ังแมน่ ้าไนลท์ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นแมน่ ้าทีย่าวทีส่ดุในทวปีแอฟรกิา สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิ

แวะถ่ายรูปกับมหาวทิยาลัยคารท์ูม (University of Khartoum) จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Al Kabir 

Mosque มสัยดิทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่19 ดว้ยหนิสแีดงดา้นนอกมคีวามสวยงามมาก (มัสยดิแห่งนี้ไม่

อนุญาตใหผู้ห้ญงิเขา้) ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่Afra Shopping Mall ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากหรอืของ

ทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

23.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคารท์มู เพือ่เชค็อนิ 

 (เทีย่วบนิทีบ่นิตรงจาก เมอืงคารท์มู สู ่เมอืงแอสมารา ประเทศ เอรเิทรยี มสีปัดาหล์ะ 3 เทีย่วบนิ และบนิ

หลังเทีย่งคนื เทา่นัน้) 

 

25 ก.ค. / 15 ส.ค. 2563 แอสมารา (ประเทศเอรเิทรยี) 

02.01 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิคารท์มู สู ่สนามบนิแอสมารา ประเทศเอรเิทรยี (ใชเ้วลาบนิ 1 ชัว่โมง) 

04.00 น. เดนิทางถงึประเทศเอรเิทรยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Asmara Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม  

14.00 น. น าทา่นเทีย่วชมกรงุแอสมารา (Asmara) เมอืงหลวงของประเทศเอรเิทรยี  เมืองนี้อยู่ใตก้ารปกครอง

ของอยีปิตม์าตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่19 ตอ่มาใน ค.ศ. 1889 ถกูอติาลเีขา้ยดึครอง ตัง้แต่ ค.ศ. 1936-1941 

เป็นเมืองหลวงของอาณานิคมอติาลีในแอฟริกาตะวันออก เป็นเมืองหลักของจังหวัดอติาเลียนอีสต์

แอฟรกิา ระหวา่ง ค.ศ. 1936-1941 หลังจากนัน้ถูกอังกฤษเขา้ยดึครองถงึ ค.ศ. 1952 ส าหรับเมอืงแอสมา

รา ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกเป็นเมอืงมรดกโลกในปี 2017 เนื่องจากมหีมูอ่าคารสถาปัตยกรรม

โบราณหลายแหง่ทีย่งัคงสภาพไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสวยงามยิง่ น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตเิอริ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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เทรยี (National Museum of Eritrea) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดเก็บโบราณวัตถุทีข่ดุพบในประเทศเอรเิทรยี 

ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการตัง้ถิน่ฐานของชนพืน้เมอืงตัง้แต่ 800 ปีกอ่นครสิตกาล ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชม

โบสถแ์มพ่ระแหง่โรซารี ่(Church of our lady of the Rosary) โบสถศ์ักดิส์ทิธิเ์กา่แกป่ระจ าเมอืงแอสมารา 

สรา้งขึน้ในปี 1920 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั Tank Graveyard ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บรถถังทีเ่คยใชใ้นการ

ท าสงครามในอดตี จากนัน้แวะถา่ยรปูกบั Enda Mariam Orthodox Church โบสถอ์อโธดอกซอ์กีแห่งของ

เมอืงแอสมารา จากนัน้น าทา่นแวะชมตลาดเมเดบาร ์(Medebar market) ตลาดซือ้ขายสนิคา้พืน้เมอืงของ

ชาวกรงุแอสมารา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Asmara Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

26 ก.ค. / 16 ส.ค. 2563 แอสมารา – มาสสาวา – ด าน า้ snorkeling ในทะเลแดง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเมอืงมาสสาวา (Massawa) เมอืงทางตะวันออกของประเทศและเป็นเมอืงทา่ของประเทศเอ

รเิทรยี น าทา่นชมโบราณสถานเกา่แกแ่ห่งเมอืงมาสสาวา อันประกอบไปดว้ยเมอืงโบราณอยีปิต์, ตุรก ีและ 

อติาเลยีน (Archeological site of Ruins of Egyptians, Turkish and Italian) ซึง่ทัง้ 3 ชนชาตไิดเ้คยเขา้

มาปกครองเอรเิทรยีในยุคก่อนๆและไดส้รา้งเมอืงพรอ้มดว้ยหมู่อาคารที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลในการ

ปกครองเมอืงในอดตี น าทา่นชมเมอืงโบราณทีย่งัคงหลงเหลอืและไดรั้บการอนุรักษ์ใหค้งสภาพเดมิใหม้าก

ทีส่ดุจวบจนปัจจบุนั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูช่ายฝ่ังทะเลใกลเ้กาะ Green Island หรอืทีช่าวพืน้เมอืงเรยีกว่า “Sheik Sied” อันเป็น

บรเิวณทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถมาด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ หรอื สตัวท์ะเลทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณนี ้อสิระใหท้า่นได ้

เล่นน ้าและด าน ้า (Snorkeling) ในทะเลแดง (Red Sea) หรอืจะเลอืกเดนิเล่นบรเิวณแนวชายหาด สมควร

แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงแอสมารา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Asmara Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

 

 27 ก.ค. / 17 ส.ค. 2563 แอสมารา – จบิตู ี(ประเทศจบิตู)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแอสมารา 

11.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแอสมารา สู ่สนามบนิ แอดดสิ อาบาบา โดยเทีย่วบนิ ET313 

13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอดดสิ อาบาบา แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ  

 อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 

16.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ แอดดสิ อาบาบา สูส่นามบนิจบิตู ีโดยเทีย่วบนิ ET364  

18.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิจบิตู ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Sheraton Djibouti Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

28 ก.ค. / 18 ส.ค. 2563 จบิตู ี– ทะเลเกลอื  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



Page 9 of 18 

 

 

 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ทะเลสาบแอสซอล (Lake Assal) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในภาคกลางของ

ประเทศจบิูตี ซ ึง่อยู่ห่างจากเมอืงจบิูตีไปทางตะวันตกประมาณ 120 ก.ม. ตัง้อยู่ทางตะวันตกของอ่าว 

Tadjoura ในเขต Tadjoura น าท่านชมทัศนียภาพอันแปลกตาของแอ่งทะเลสาบเกลอืแห่งประเทศจบิูตี 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงจบิตู ี ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสทัศนียภาพและธรรมชาตขิอง

ประเทศจบิตู ี

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเที่ยวชมเมืองจิบูติ (Djinouti) เมืองหลวงของสาธรารณรัฐจิบูตี เดิมเป็นอาณานิคมของ

ฝร่ังเศส ในชว่ง ปี 1862- 1900 ทัง้โซมาเลยีและเอธโิอเปียต่างอา้งกรรมสทิธิเ์หนือจบิตู ีการสูร้บของกลุ่ม

ชนเชือ้สายเอธโิอเปียกับโซมาเลยีมมีาอยา่งต่อเนื่องจนจบิตูไีดรั้บเอกราชเมือ่ 27 มถิุนายน 1977 ปัจจุบัน

ยงัมกีองทหารฝร่ังเศสอยูใ่นจบิตู ีน าทา่นชมมสัยดิ Place of Mahmoud Harbi ซึง่มจีุดเด่นตรงหอมเินอเรต 

และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งขอจบิูตี , น าท่านแวะถ่ายรูปกับ 

European Quarter ซึง่เป็นอาคารสไตลย์โุรปแบบเกา่ทีย่ังคงหลงเหลอือยูใ่นจบิตูี, น าท่านชม Palais du 

people หรอื People Palace ซึง่เป็นอนุสาวรยีก์ารไดรั้บอสิรภาพของชาวจบิูต ีไดเ้วลาน าท่านสูต่ลาด

พืน้เมอืง (Local market) และของทีร่ะลกึเพือ่เลอืกซือ้ของฝาก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Sheraton Djibouti Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

29 ก.ค. / 19 ส.ค. 2563 จบิตู ี– โมกาดชูิ (ประเทศโซมาเลยี)  

04.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิจบิตู ีเพือ่เชค็อนิ 

06.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิจบิตู ีสูส่นามบนิโมกาดชิ ู(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง) 

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิโมกาดชิ ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 (กรณุาแตง่กายใหเ้รยีบรอ้ย และรัดกมุ ในกรณีทีห่ากกรุงโมกาดชิ ูมคีวามไมส่งบเกดิขึน้ ทางทัวรจ์ะจัดทัวร์

ทอ่งเทีย่วในเอธโิอเปีย เพิม่ทดแทนและจะตัดประเทศโซมาเลยีออก เพือ่ความปลอดภยัของลกูคา้ทกุทา่น) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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10.30 น. น าท่านเขา้ชมวหิารโมกาดชิ ู(Mogadishu Cathedral) เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิทีพ่ังทลายอยู่ในโมกาดชิ ู

โซมาเลยี ระหว่างปี 1928 และปี 1991 และเป็นทีต่ัง้ของสังฆมณฑลโรมันคาทอลกิของโมกาดชิ ูสรา้งขึน้

ในปี 1928 โดยเจา้หนา้ทีอ่าณานคิมอติาลอีาคารสว่นใหญถู่กท าลายในปี 2008 โดย al-Shabaab และในปี 

2013 ไดท้ าการบรูณะวหิารแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับมัสยดิหลักแห่งเมืองโมกาดชิ ู

(The Mosque of Islamic Solidarity) สรา้งขึน้ในปี 1987 ซึง่นับไดว้่าเป็นโบสถห์ลักของชาวโซมาเลยี ที่

อาศัยอยูใ่นกรงุโมกาดชิ ู

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถาน The Tomb of the unknown solider Mogadishu ซึง่เป็นอนุสรณ์

สถานทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามกลางเมอืงตลอดจนการสูร้บในสงครามตา่งๆ ไดเ้วลา

น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ ์Black Hawk down crash site museum ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดเก็บชิน้สว่น

เฮลคิอปเตอรข์องสหรัฐอเมรกิาทีต่กลงในกรงุโมกาดชิ ูในปี 1993 จากนัน้น าทา่นน่ังรถเทีย่วชมกรงุโมกาดชิ ู

กอ่นน าทา่นกลับโรงแรมทีพ่ัก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั4 ดาว Jazeera Palace Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

30 ก.ค. / 20 ส.ค. 2563 โมกาดชูิ – แอดดสิ อาบาบา (ประเทศเอธโิอเปีย) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโมกาดชิ ู

12.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโมกาดชิ ูสู ่สนามบนิ แอดดสิ อาบาบา โดยเทีย่วบนิ ET377 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

2 ชัว่โมง) 

14.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอดดสิ อาบาบา 

 น าทา่นเทีย่วชมกรงุแอดดสิ อาบาบา (Addis Ababa) เมอืงหลวงแหง่การทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศ

เอธโิอเปีย และปัจจุบันเมอืงหลวงแห่งนี้ไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่ว ทีนั่กท่องเทีย่ว
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นยิมมาเยอืนมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของทวปีแอฟรกิา กรงุแอดดสิ อาบาบาตัง้อยูบ่นเชงิเขาทางดา้นใตข้องภเูขา

เอนโตโต (Mount Entoto) ค าว่า แอดดสิ อาบาบา แทจ้รงิแลว้แปลว่า ดอกไมด้อกใหม่ เมอืงดอกไมท้ี่

ก าลังบานชชูอ่ท่ามกลางทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ของทวปีแอฟรกิา นอกจากนี้แลว้ พืน้ทีส่่วนใหญ่ของ กรุง

แอดดสิ อาบาบา นัน้ ยังเต็มไปดว้ยตน้ยคูาลปิตัส ซึง่เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีม่คีวามโดดเด่นมากแห่งหนึง่ 

จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ตน้ยคูาลปิตัส อกีดว้ย น าท่านเดนิทางสูภ่เูขาเอนโตโต (Mount Entoto) เพือ่เก็บ

ภาพความสวยงามของเมอืงแอดดสิอาบาบาจากมมุสงู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Golden Tulip Adis Ababa Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่  

 

31 ก.ค. / 21 ส.ค. 2563 แอดดสิ อาบาบา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูจ่ัตรัุสเมสเกล (Meskel Square) ซึง่ถกูใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเทศกาลประจ าปี หรอื

งานส าคัญๆต่างๆ โดยเฉพาะ เทศกาลเมสเกล (Meskel Festival) เทศกาลทีถู่กจัดขึน้ในทุกๆสิน้เดอืน

กนัยายนเป็นประจ าของทกุปี และไมไ่กลจากจัตรัุสนัก จะเป็นทีต่ัง้ของแอฟรกิา ฮอลล ์(Africa Hall) อาคาร

ส านักงานใหญแ่หง่คณะกรรมาธกิารดา้นเศรษฐกจิของสหประชาชาตสิ าหรับแอฟรกิา องคก์รทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี 

1958 อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพสถานทีส่ าคัญตามอัธยาศัย น าท่านผ่านชมพระราชวังแห่งชาต ิ(National 

Palace) หรอืมชีือ่เดมิวา่ ยบูลิล ีพาเลซ (Jubilee Palace) อกีหนึง่อาคารทีม่คีวามสวยงามมากแหง่หนึง่ของ

เอธโิอเปีย สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1955 เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ สมเด็จพระจักรพรรดขิองซลิเวอร ์ยบูลิล ี(Emperor 

Haile Selassie's Silver Jubilee) ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดแีห่งเอธโิอเปีย ไดเ้วลาน าท่าน

เขา้ชมพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตเิอธโิอเปีย (National Museum of Ethiopia) เป็นอาคาร 3 ชัน้ ทีส่รา้งขึน้

ในแบบสไตลอ์ติาเลยีน ซึง่ภายมกีารจัดแสดงเกีย่วกบัประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาของประเทศ ทีม่มีาตัง้แตย่คุ

กอ่นประวัตศิาสตร ์รวมไปถงึหลักฐานทางโบราณคดเีป็นจ านวนมาก น าท่านชมซากฟอสซลิของมนุษยด์กึ

ด าบรรพ ์หรอื โฮมนิดิส ์ทีม่ชี ือ่วา่ "ลซูี ่" (Lucy ) ผูห้ญงิทีม่อีายเุกา่แกท่ีส่ดุในโลก โดยมอีายรุาว 3.5 ลา้นปี 

แสดงอยูใ่นตูก้ระจก พรอ้มดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการขดุคน้ทางโบราณคดตีา่งๆ  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑช์าตพิันธุว์ทิยา (Ethnological Museum) อยูภ่ายในบรเิวณมหาวทิยาลัยแอดดสิ 

อาบาบา แบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ  สว่นแรกจัดแสดงเรือ่งราวของชนเผา่ตา่งๆ ในเอธโิอเปีย มปีระมาณ 85 

ชนเผ่าทั่วประเทศ ซึง่มคีวามเชือ่และวถิีชวีติความเป็นอยู่ รวมทัง้การแต่งกายที่แตกต่างกันไปตามถิน่

ภมูภิาคต่างๆ นอกจากนี้ยังมหีอ้งนทิรรศการเกีย่วกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอธโิอเปียตัง้แต่เกดิจนถงึ

ตาย รวมทัง้เรือ่งของการสูร้บ เกมสก์ารละเลน่ การแตง่กาย ยาและการรักษาแผนโบราณ อาหารการกนิ การ

หาเลี้ยงชพี การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การประมง เป็นตน้ น าท่านเขา้ชมมหาวหิารเซนต์จอร์จ (St. 

George's Cathedral) มหาวหิารทีส่รา้งขึน้ในแบบอาคารทรงแปดเหลีย่ม ยอดหลังคาเป็นโดมทรงกลม ซึง่

ออกแบบโดย Sebastiano Castagna และสรา้งโดยนักโทษชาวอติาลี ทีพ่่ายแพส้งคราม ที ่Adwa ในปี 

1896 ภายในมหาวหิารมภีาพเขยีนฝาผนังดว้ยสสีดใส เล่าเรือ่งจากคัมภรีไ์บเบลิ นักบญุ และประวัตศิาสตร์

ของเอธโิอเปีย รวมทัง้ภาพทีท่ าดว้ยหนิโมเสส (mosaics) ทีด่า้นนอกของโบสถม์รีะฆังใบใหญ่ ซึง่เป็น

ของขวัญจากพระเจา้ซารน์โิคลัสแห่งรัสเซยีทีท่รงมอบใหก้ษัตรยิไ์ฮเล เซลาสซ ีแห่งเอธโิอเปีย จากนัน้น า

ทา่นเขา้ชมมหาวหิารโฮล ีตรนีติี ้(Holy Trinity Cathedral) มหาวหิารนกิายโอโธดอกซ ์ทีเ่คยไดรั้บการยก

ยอ่งวา่ใหญท่ีส่ดุในเอธโิอเปีย ซึง่ปัจจบุนัมหาวหิารแหง่นีย้งัคงมคีวามงดงาม และยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของ

กรงุแอดดสิ อาบาบาโดยมหาวหิารนัน้สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์เกีย่วกับการปลดปล่อยจากการยดึครองของ

อติาล ีตัวอาคารมยีอดโดมกลมใหญอ่ยูเ่หนอือาคารทรงเหลีย่ม มหีอแหลมอยูโ่ดยรอบ ภายในเป็นทีฝั่งพระ

ศพของกษัตรยิไ์ฮเล เซลาสซ ีและของพระราชนิ ีรวมไปถงึพระบรมวงศานุวงศอ์งคอ์ืน่ ๆ  

 น าท่านสู่ศูนยส์นิคา้พื้นเมอืงแห่งกรุงแอดดสิ อาบาบา อสิระใหท้่านไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงก่อน

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพมหานคร พรอ้มทัง้รับกระเป๋าใบใหญ่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

20.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิแอดดสิ อาบาบาเพือ่เชค็อนิ 

22.40 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิที่ ET608 (ใชเ้วลาบนิ 8 

ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

1 ส.ค. / 22 ส.ค. 2563 กรงุเทพมหานคร 

11.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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14 วนั เปิดทรปิแอฟรกิาตะวนัออก 

(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศแอฟรกิาตะวนัออก) 

ซูดาน – ซูดานใต ้– เอรเิทรยี – จบิตู ี– โซมาเลยี – เอธโิอเปีย 

 

อตัราคา่บรกิาร (บาท)  ก.ค. – ส.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 265,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 35,000 

ชัน้ Business Class เพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm และเทีย่วบนิ Ethiopian Airlines 

long haul เทา่นัน้ ) 

97,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่15 มกราคม 2563) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ ET/ J4/ 3T/ TK (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทางอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกันภัยไมค่รอบคลุมผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่และวซีา่ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตัวเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ท่าน (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ล่วงหนา้) (เมษายน-ธันวาคม ปี

ใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 31,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

การฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง การไปเทีย่วประเทศในทวปีแอฟรกิาจะตอ้งฉีดวัคซนีป้องกนัไขเ้หลอืงกอ่นเดนิทางตาม

กฎการเขา้เมอืงของประเทศในแถบนัน้โดยตอ้งน าส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่รีูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบรกิารโดย

ฉีดกอ่นเดนิทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดไดท้ีห่น่วยบรกิารวัคซนี ส าหรบัทา่นทีอ่ายเุกนิ 60 ปี ทางโรงพยาบาล

จะไมฉ่ดีไขเ้หลอืงให ้ทา่นสามารถใชห้นงัสอืรบัรองจากทางโรงพยาบาลได ้

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

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

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

*****ราคาวัคซนี 1,000-2,000 บาทตอ่เข็ม การฉีดวัคซนีครัง้หนึง่จะมรีะยะป้องกนัโรคไขเ้หลอืงได ้10 ปี ***** 

ทางหน่วยบรกิาร จะใหเ้ป็นหนังสอืเอกสารรับรองมา (เลม่สเีหลอืง) ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งพกตดิตัวไปดว้ย****** 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดา 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน 

แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
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 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีัดสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน

ได ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

เอกสารการยืน่วซีา่แตล่ะประเทศ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีคร ัง้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 000 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


