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Code: IH14-TZA+MWI+SWZ+MOZ+LSO+ETH-SEAfrica-16ET-02-17Aug-299-A220511 

 

16 วนั เปิดทรปิแอฟรกิาตะวนัออกเฉยีงใต ้

(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศ S.E Africa) 

 

 

 

2 – 17 สงิหาคม 2565  

299,900 บาท 

 

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

แทนซาเนยี  (แซนซบิาร,์ ดาร ์เอส ซาลาม) – มาลาว ี- เซาทแ์อฟรกิา – เอสวาตนิโีมซมับกิ – เลโซโท – 

เอธโิอเปีย  

16 วนั เปิดทรปิแอฟรกิาตะวนัออกเฉยีงใต ้

(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศ S.E Africa) 

(โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามตารางบนิของสายการบนิ หรอื สถานการณ์การเมอืงของแตล่ะประเทศ) 
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2 ส.ค. 2565 กรงุเทพมหานคร 

 

23.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ R ประตูทางเขา้ที ่5 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์

สายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ (ET) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

3 ส.ค. 2565 แอดดสิ อาบาบา – แซนซบิาร ์(ประเทศแทนซาเนยี) 

 

01.50 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิแอดดสิ อาบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดยเทีย่วบนิ ET619 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

8.15 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร

อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ (เครือ่งบนิ Boeing 787 – Dreamliner) 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอดดสิ อาบาบา  

10.20 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอาดสิ อาบาบา สูส่นามบนิแซนซบิาร ์โดยเทีย่วบนิ ET813 บรกิารอาหารเชา้บน

เครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.40 ช.ม.) 

13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิแซนซบิาร ์ประเทศแทนซาเนยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงสโตนทาวน ์(Stone Town)  

- ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ในปี 2000 

เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นหมูเ่กาะแซนซบิาร ์เป็นสว่นทีเ่กา่แกข่องแซนซบิารซ์ติ ิ ้(Zanzibar City) อดตีเป็นเมอืง

หลวงของสลุตา่นแซนซบิารแ์ละศนูยก์ลางการคา้เครือ่งเทศทีเ่ฟ่ืองฟเูชน่เดยีวกบัการคา้ทาสในศตวรรษ

ที ่19 และเมอืงหลักของแซนซบิารใ์นชว่งของการเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ เมือ่แทนกันยกีาและ

แซนซบิาร์เขา้ร่วมจัดตัง้สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย แซนซบิาร์ยังคงรักษารูปแบบกึง่ปกครองตนเอง 

ดว้ยสโตนทาวนเ์ป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลทอ้งถิน่ สโตนทาวนเ์ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ

ศลิปะทีโ่ดดเด่นในแอฟรกิาตะวันออก สถาปัตยกรรมสว่นใหญ่ยอ้นหลังไปถงึศตวรรษที ่19 สะทอ้นให ้

เห็นถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีม่อีทิธพิลบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมสวาฮลิทีีม่สีว่นผสมทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของ อาหรับ เปอรเ์ซยี อนิเดยีและยโุรป  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงสโตนทาวน ์ 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบับา้นเกดิเฟรดดี ้เมอรค์วิร ี(Freddie Mercury) นักรอ้งน าวงควนีอนัมชีือ่เสยีง  

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมป้อมปราการเกา่แกป่ระจ าเมอืง (Old Fort)  

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Zanzibar Magic Boutique Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

4 ส.ค. 2565 ด าน า้ดปูะการงั– ศนูยอ์นุรกัษเ์ตา่ยกัษ ์(Tortoises)    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยอ์นุรักษ์พันธุเ์ตา่ยกัษ์ (Tortoises Changuu Island)  

- ซึง่ศูนยอ์นุรักษ์แห่งนี้ตัง้อยูบ่นเกาะ Changuu Island หรอื ทีรู่จ้ักกันในนาม Prison Island แมช้ือ่จะดู

เหมอืนเป็นเกาะทีใ่ชก้กัขงันักโทษ แตก่็ไมไ่ดใ้ชจ้รงิ เกาะนีเ้ดมิเป็นเกาะทีไ่วส้ าหรับคา้ทาสในอดตี สว่น

ปัจจบุนันอกจากจะเป็นเกาะสว่นตัวแลว้ ยังเป็นเกาะทีเ่ป็นศูนยอ์นุรักษ์พันธุเ์ต่ายักษ์แทนซาเนียอกีดว้ย 

น าทา่นสมัผัสความน่ารักของเตา่ยกัษ์แทนซาเนยี ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และดแูลภายในศนูยแ์หง่นี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Rock Restaurant (เมนูลอบสเตอร)์ 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์โลกใตท้ะเลกบัการด าน ้าชมปะการัง และ สัตวท์ะเล รวมถงึปะการังและกัลปังหา

ทีค่่อนขา้งสมบูรณ์มากอกีแห่งหนึ่งในแซนซบิาร์ หรือ จะเลือกเดนิเล่นพักผ่อนบนหาดทรายขาวซึง่เป็น

จดุเดน่ของเกาะแซนซบิาร ์

 

 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Zanzibar Magic Boutique Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2)  

 

5 ส.ค. 2565  แซนซบิาร ์– ดาร ์เอส ซาลาม (ประเทศแทนซาเนยี) (พกัคา้ง 2 คนื)  

  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแซนซบิาร ์เพือ่เชค็อนิ   

09.00น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแซนซบิาร ์สูส่นามบนิดาร ์เอส ซาลามโดยเทีย่วบนิ... (ใชเ้วลาบนิ 30 นาท)ี 

09.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดาร ์เอส ซาลาม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ดาร ์เอส ซาลาม  

- เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแทนซาเนีย มีประชากรราว 4 ลา้นกว่าคน ตัง้อยู่รมิฝ่ังมหาสมุทร

อนิเดยี เมอืงนีเ้คยเป็นอดตีเมอืงหลวงของประเทศแทนซาเนียกอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีโ่ดโดมา น าท่านเทีย่ว

ชมอดตีเมอืงหลวง  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑห์มูบ่า้น (Village Museum)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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- พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ทีจ่ าลองหมู่บา้น และ ทีอ่ยูอ่าศัยของชนเผ่าต่างๆทีอ่าศัยอยู่ในแทนซาเนีย ซึง่มี

กว่า 120 ชนเผ่า ณ สถานทีแ่ห่งนี้ท่านไดจ้ะเรยีนรูว้ถิกีารด าเนนิชวีติของชนเผ่าต่างๆ ทีอ่าศัยอยู่ใน

ประเทศแทนซาเนยี อสิระใหท้า่นไดช้มแบบบา้นจ าลองของชนเผา่ตา่งๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซน็ตโ์จเซฟ (St. Joseph Cathedral)  

- สรา้งขึน้โดยนักเผยแผ่ศาสนาชาวเยอรมันตัง้แต่ปี 1897-1902 โบสถน์กิายโรมันคาทอลกิแห่งนี้มี

ลักษณะเป็นแบบกอธคิตัง้อยู่ดา้นหนา้ของท่าเรือและเป็นที่ตัง้ของอัครสังฆมณฑลดาร์เอสซาลาม 

คุณสมบัตโิดดเด่นที่สุดของมัน ไดแ้ก่ ยอดแหลมคมที่โคง้งอภายใน และหนา้ต่างกระจกสี โบสถ์

ประกอบดว้ยจารกึและงานศลิปะแบบดัง้เดมิของเยอรมนัรวมถงึรปูแกะสลักทีอ่ยูเ่หนอืแทน่บชูาหลัก  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตแิละวัฒนธรรม (National Museum)  

- ซึง่จัดเก็บและแสดงสิง่ของทีไ่ดจ้ากการขุดคน้พบในประเทศแทนซาเนีย พพิธิภัณฑแ์สดงซากดกึด า

บรรพท์ีส่ าคัญของบรรพบรุุษทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีค่น้พบในระหว่างการขดุลอก Leakey ที ่Olduvai Gorge 

นอกจากนี ้ยงัสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัชนเผา่ของประเทศแทนซาเนีย และผลกระทบของการคา้ทาสและ

ยคุอาณานคิม จดุเดน่อืน่ๆ ของพพิธิภณัฑ ์ไดแ้ก ่การแสดงชาตพิันธุว์ทิยาเกีย่วกับงานฝีมอืแบบดัง้เดมิ 

งานศุลกากร เครื่องประดับและเครื่องดนตรี รวมไปถงึรถโบราณซึง่รวมถงึ Rolls Royce ที่อดีต

ประธานาธบิด ีJulius Nyerere เคยใชอ้กีดว้ย  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีเ์อสคาร ี(Askari Monument)  

- รูปปั้นทองสัมฤทธิอ์นุสาวรยี ์Askari แสดงใหเ้ห็นถงึกองทัพ Askari (ทหาร) ในชดุเครือ่งแบบของ

สงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ดาบปลายปืนของปืนไรเฟิลชีไ้ปทีท่่าเรอืใกล ้ๆ  อนุสาวรยีอ์นุสรณ์กองทัพแอฟริ

กนัทีต่อ่สูเ้ป็นกองก าลังทหารในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่  

ไดเ้วลาน าทา่นชมโบสถ ์Azania Front Lutheran Church  



Page 6 of 22 

 

 

 

- สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่19 เป็นโบสถท์ีส่วยงามสรา้งตดิทะเล มจีดุเดน่คอืหอระฆงัสแีดงลอยขึน้เหนอื

หลังคาเรอืนโดยรอบและอาคารทีส่รา้งสขีาวก็ยงัคงเป็นอาคารทีเ่ดน่ในดารเ์อสซาลามอกีดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Four Point by Sheraton Dar Es Salam Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

(คนืที ่1) 

 

6 ส.ค. 2565 บากาโมโย – คารโ์อเล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นสูเ่มอืงบากาโมโย (Bagamoyo) (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  

- เมอืงเกา่ทางตอนเหนือของ ดาร ์เอส ซาลาม เป็นเมอืงทีก่อ่ตัง้ขึน้ในตอนทา้ยของศตวรรษที ่18 เดมิ

เป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชาวพืน้เมอืงโดยมเีมอืงทีต่ัง้อยูใ่กลก้นัคอื คารโ์อเล (Kaole) ซึง่หา่งจากเมอืงบากา

โมโยประมาณ 3 ไมล ์เมอืงนี้นับเป็นเมอืงโบราณเกา่แกส่รา้งขึน้สมัยศตวรรษที ่13-16 กอ่นล่มสลาย 

และยา้ยมาตัง้เมอืงใหมท่ีบ่ากาโมโย  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่คารโ์อเล (Kaole)   

- บรเิวณนีม้ซีากปรักหักพังหนิเกา่แกท่ีม่อีายรุะหวา่งศตวรรษที ่13 ถงึศตวรรษที ่16 ซากปรักหักพังมอีายุ

ยอ้นไปถงึศตวรรษที ่13 และประกอบดว้ยมสัยดิสองแหง่ และสสุาน 30 แห่ง หลุมฝังศพที ่Kaole สรา้ง

ขึน้จากหนิปะการังพรอ้มเสาหนิทีท่ าเครือ่งหมายสสุานบางแหง่ ตามประเพณีทอ้งถิน่ สสุานบางแหง่เป็น

หลุมศพของผูป้กครองทอ้งถิน่ทีเ่รยีกว่า "ดวิานสิ" เชือ่กันว่า "Diwanis" เป็นทายาทของ Sheikh Ali 

Muhamad al-Hatim al-Barawi ซึง่เป็น Sheikh ทีรู่จ้ักกันดทีีสุ่ดตามแนวชายฝ่ัง นอกจากนี้ยังมี

พพิธิภัณฑข์นาดเล็กซึง่มกีารเปิดเผยสิง่ประดษิฐบ์างอยา่งทีพ่บในซากปรักหักพัง สิง่ประดษิฐเ์หล่านี้

บางสว่นเป็นของจนี และเป็นหลักฐานของความสมัพันธท์างการคา้กบัจนี 

 

 

 

https://hmong.in.th/wiki/Kaole
https://hmong.in.th/wiki/Mosques
https://hmong.in.th/wiki/Mosques
https://hmong.in.th/wiki/China
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงบากาโมโย  

- อดตีเมอืงหลวงทางแอฟรกิาตะวันออกในยุคอาณานิคมเยอรมัน และเป็นหนึง่ในที่สุดพอรต์การคา้ที่

ส าคัญตามแนวแอฟรกิาตะวันออกตามชายฝ่ังตะวันตกของมหาสมทุรอนิเดยี นอกจากนี ้  บากาโมโย ยงั

กลายเป็นเมอืงการคา้ทีส่ าคัญทีส่ดุ และเป็นเมอืงท่าของชายฝ่ังภาคกลางตะวันออกของทวปีแอฟรกิา

ในปลายศตวรรษที ่19  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง ดาร ์เอส ซาลาม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Four Point by Sheraton Dar Es Salam Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

(คนืที ่2) 

 

7 ส.ค. 2565 ดารเ์อส ซาลาม – ลลิองเว - ลอ่งเรอืทะเลสาบมาลาว ี(ประเทศมาลาว)ี พกัคา้ง 2 คนื  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ (Breakfast Box) 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ดารเ์อส ซาลามเพือ่เชค็อนิ 

07.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ ดาร ์เอส ซาลาม สูส่นามบนิ ลลิองเว โดยเทีย่วบนิ.... (ใชเ้วลาบนิ 3 ชัว่โมง) 

09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ลลิองเว ประเทศมาลาว ี

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เซนกาเบย ์(Senga Bay) (ระยะทาง 146 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  

- เพือ่สัมผัสกับทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของทวปีแอฟรกิา “ทะเลสาบมาลาว”ี แหล่งก าเนดิ

ของปลาหมอส ีหลากหลายชนดิ และปลาสวยงามระดับโลก ทะเลสาบมาลาวเีป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาด

ใหญ่แห่งหนึง่ในทวปีแอฟรกิา เชน่เดียวกับทะเลสาบวกิตอเรยีหรือทะเลสาบแทนกันยกีา นับว่าเป็น

ทะเลสาบทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในบรรดา 3 ทะเลสาบนี ้ 

- ทะเลสาบมาลาว ีเกดิจากการทีพ่ืน้ผวิโลกในบรเิวณหุบเขาเกรตรฟิตแ์วลลยี ์แยกตัวออกจากกันเมือ่ 8 

ลา้นปีกอ่น และก าเนดิเป็นทะเลสาบเมือ่ 4 ลา้นปีกอ่น จากน ้าทีเ่ออ่ลน้ในทะเลสาบแทนกันยกีา ไหลมา

รวมกันทีน่ี่ นับเป็นทะเลสาบทีม่คีวามใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 31,000 ตาราง

กโิลเมตร มคีวามยาว 600 กโิลเมตร ความกวา้งโดยเฉลีย่ 50 กโิลเมตร มพีืน้ทีต่ดิกับประเทศมาลาวี

, แทนซาเนีย และโมซมับกิ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก (World Heritage 

Site)  

https://hmong.in.th/wiki/East_Africa
https://hmong.in.th/wiki/Indian_Ocean
https://hmong.in.th/wiki/Entrepot
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2


Page 8 of 22 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืในทะเลสาบมาลาว ี 

- ทะเลสาบน ้าจดืทีส่ าคัญอกีแหง่ของทวปีแอฟรกิา สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง ลลิองเว  

น าทา่นชมอนุสรณ์สถานสงครามโลกครัง้ที ่1 (World War I Memorial)  

- สรา้งขึน้บนเนนิเขาที่สามารถมองเห็นเมอืงหลวงลลิองเว ของมาลาวี ไดอ้ย่างชัดเจน สถานที่แห่งนี้

สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึทหารกลา้ และผูท้ีส่ญูเสยีในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 และใกลบ้รเิวณนีย้งัเป็นทีต่ัง้

ของ อนุสาวรยี ์Kumuzu Banda ซึง่เป็นประธานาธบิดคีนแรกแหง่มาลาวอีกีดว้ย  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงมาลาวจีากมมุสงู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Latitude 13 degrees Hotel Lilongwe**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

8 ส.ค. 2565 ลลิองเว – เดดซา - ทะเลสาบมาลาว ี

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเดดซา (Dedza) (ระยะทาง 129 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) อัน

เป็นทีต่ัง้ของแหลง่อารยธรรมเชือ่มตอ่ระหวา่งยคุหนิตอนปลาย และ ยคุเหล็ก  

น าท่านชมภาพเขยีนสโีบราณอายุกว่าพันปี ซึง่ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 

(UNESCO World Heritage Site) เมือ่ปี 2006  

- ซึง่ภาพเขยีนสนีีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึการด ารงชวีติ ความเชือ่ของคนยคุหนิตอนปลาย เชือ่มต่อกับยคุเหล็ก 

นับเป็นหลักฐานทางประวัตศิาตร์ที่ส าคัญอกีแห่งของประเทศมาลาว ี(การไปชมภาพเขยีนสฝีาผนัง 

จะตอ้งเดนิเขา้ไปชมประมาณ 1.5 กม. โดยเดนิขึน้เนนิบางชว่ง ดังนัน้หากท่านไมส่ะดวก สามารถรอที่

จดุพักรถได)้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงลลิองเว น าทา่นเทีย่วชมอนุสรณ์สถาน Dr. Kamazu Banda  

- สสุานฝังศพประธานาธบิดคีนแรกของประเทศมาลาว ีซึง่ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากคนในประเทศ 

สุสานแห่งนี้สรา้งขึน้ดว้ยหินอ่อนและหินแกรนิต สรา้งเสร็จในปี 2006 โดยเสาค ้ายันสุสานนั้น

ประกอบดว้ยขอ้ความซึง่เป็นหลัก 4 ประการทีใ่ชใ้นการปกครองประเทศ น่ันคอื ความสามัคค,ี ความ

ภกัด,ี การรับฟัง และ ระเบยีบวนัิย  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ชมศนูยว์ัฒนธรรม และพพิธิภณัฑก์ลางแจง้คมุมาล ิ(Kummali Cutural Village)  

- ซึง่จัดแสดงวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวมาลาว ีตลอดจนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีไ่ดจ้ าลองหมูบ่า้นชนเผา่

ของชาวมาลาว ีรวมถงึผลงานการแกะสลักไมจ้ากฝีมอืของคนในชมุชนอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น

เก็บภาพ หรอื เลอืกซือ้สนิคา้ของฝากไดต้ามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Latitude 13 degrees Hotel Lilongwe**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

9 ส.ค. 2565 ลลิองเว – โจฮนัเนสเบริก์ - อมับาบาเน (ประเทศสวาซแิลนด ์หรอื เอสวาตนี ี- พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ลลิองเว เพือ่เชค็อนิ 

08.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ ลลิองเว สูส่นามบนิ โจฮนัเนสเบริก์ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ โจฮนัเนสเบริก์ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงอัมบาบาเน (Mbabane) (ระยะทาง 360 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 

ชัว่โมง)  

น าท่านผ่านด่านเขตแดนระหว่างแอฟรกิาใต ้และเอสวาตนีี (สวาซแิลนด)์ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศเอสวาตนี ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hilton Garden Inn Mbabane Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

 10 ส.ค. 2565  อมับาบาเน (ประเทศเอสวาตนี ีหรอื สวาซแิลนด)์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นผา่นชมสถานทีส่ าคัญของเมอืงอมับาเนเน 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลบมับา (Lobamba)  

- อกีเมอืงส าคัญใกลก้บัเมอืงหลวง เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทางวัฒนธรรมของสวาซแิลนด ์น าท่านชม

อนุสรณ์สถานกษัตรยิโ์ชบซุซาที ่2 ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีป่ลดปล่อย       เอสวาตนิีจากการเป็นเมอืงขึน้ของ

อังกฤษในปี 1968 ภายในอนุสรณ์สถานยังม ีพพิธิภัณฑข์นาดย่อมทีเ่ล่าถงึประวัตแิละการต่อสูเ้พื่อ

อสิรภาพของประเทศเอสวาตนิ ี 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum)  

- ซึง่เป็นสถานทีจั่ดเก็บ และแสดงโบราณวัตถ ุและขา้วของเครือ่งใชข้องชาวเอสวาตนิี ตัง้แต่อดตี พรอ้ม

กบัประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวาซแิลนดห์รอื เอสวาตนิ ีในปัจจบุนั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแมนเทนกา (Mantenga Nature Reserve) อันเป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้นวัฒนธรรม

แมนเทนกา ซึง่เป็นศนูยเ์รยีนรูว้ถิกีารด ารงชวีติ และวัฒนธรรมของชาวสวาซ ิ(Swazi)  

น าทา่นชมการแสดงของชนเผา่พืน้เมอืง (Traditional dancing show)  

จากนัน้น าท่านชมน ้าตกแมนเทนกา (Mantenga waterfall) ซึง่เป็นน ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวาซแิลนด ์มี

ปรมิาณน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุ ส ารองไวส้ าหรับสตัวป่์านานาชนดิทีอ่าศัยภายในอทุยานแหง่นี ้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรม 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hilton Garden Inn Mbabane Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

11 ส.ค. 2565 อมับาบาเน - เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า Hlane Royal National Park - มาปโูต (ประเทศ

โมซมับกิ)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า Hlane National Park (ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมง)  

- เป็นทีต่ัง้ของฝงูสตัวท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ และเป็นหนึง่ในไมก่ีแ่หง่ในสวาซแิลนดท์ีซ่ ึง่นักท่องเทีย่วจะ

มโีอกาสไดเ้ห็นสงิโตชา้งและแรด Birders ในพืน้ที ่22,000 เฮกตาร ์ 

อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นภายในลอดจ ์เพือ่ผอ่นคลายอริยิาบถ  

และกอ่นพระอาทติยต์กดนิ น าทา่นเปิดประสบการณ์ท า Game Drive เพือ่สอ่งหาสงิโต และ แรด ทีม่โีอกาส

ไดเ้ห็นในเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าแหง่นี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคารในลอดจ ์

14.30 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมาปโูต (Maputo) (ระยะทาง 117 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) น า

ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ผา่นดา่นชายแดนเอสวาตนิี-โมซมับกิ  

- มาปโูตเป็นเมอืงหลวงของประเทศโมซัมบกิ และเมอืงท่าบนชายฝ่ังมหาสมุทรอนิเดยี กรุงมาปูโตตัง้อยู่

ใกลช้ายแดนดา้นทศิใตข้องประเทศ หา่งจากพรมแดนประเทศเอสวาตนีแีละแอฟรกิา 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Melia Maputo Sky Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

12 ส.ค. 2565   มาปโูต - โจฮนัเนสเบริก์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชมกรุงมาปโูต เมอืงหลวงของประเทศโมซมับกิ อดตีเมอืงท่าการคา้ทีส่ าคัญอกีแห่งของทวปี

แอฟรกิา  

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตโิมซมับกิ (National Museum of Mozambique) เป็นพพิธิภณัฑแ์หง่ชาติ

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศนี้ แมว้่าพืน้ทีจ่ะไม่ใหญ่มากนัก แต่จัดแสดงทรัพยากรธรรมชาตทิรัพยากรสัตวข์อง

โมซมับกิ และประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของอารยธรรมมนุษยจ์ากทุกดา้น เป็นพพิธิภัณฑแ์อฟรกิันทีค่วรค่า

แกก่ารเยีย่มชม  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมคาซา เดอ เฟอรโ์ร (Casa de Ferro) อาคารส าเร็จรูปน าเขา้จากประเทศเบลเยยีม 

สรา้งขึน้ในปี 1892 เป็นทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการกรุงมาปูโต นับเป็นหมู่อาคารสไตลย์ุโรปทีไ่ดรั้บการ

อนุรักษ์ไวอ้ยา่งดเียีย่ม  

ไดเ้วลาน าทา่นชมโบสถค์าทอลกิ ซานโต อันโตนโิอ (Paroquia Santo Antonio) เป็นโบสถป์ลายแหลมที่

สรา้งคลา้ยดอกไม ้และมโีดมยอดแหลมคลา้ยเกสรดอกไม ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเทีย่วชม ป้อมปราการโบราณ (Fortaleza of Maputo)  

- สรา้งขึน้โดยชาวสรา้งโดยชาวดัตชใ์นปี 1721 อยูร่มิแมน่ ้าของ Espírito Santo สรา้งดว้ยอฐิแดง นับเป็น

ป้อมปราการทีค่อ่นขา้งสมบรูณ์ทีย่งัคงหลงเหลอืสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประวัตศิาสตรใ์นยคุการลา่อาณานคิม  

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารโคโลเนียล ซึง่เป็นปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟ (Central Train Statoin) 

สายหลักของเมอืงมาปโูต และ ประเทศโมซมับกิ 

 

 

 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาปโูต 

18.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาปโูต สูส่นามบนิโจฮนัเนสเบริก์ 

19.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั4 ดาว Peermont Metcourt Hotel at Emperors Palace **** หรอื

เทยีบเทา่  

กรณุาจดักระเป๋าใบเล็กเพือ่พกัคา้ง 2 คนืทีป่ระเทศเลโซโท สว่นกระเป๋าใบใหญฝ่ากไวท้ีโ่รงแรม 

 

13 ส.ค. 2565  โจฮนัเนสเบริก์ – มาเซร ู(ประเทศเลโซโท) พกัคา้ง 2 คนื  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโจฮนัเนสเบริก์ 

09.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ สู ่สนามบนิ มาเซร ูโดยเทีย่วบนิ ..... (ใชเวลาบนิ 1 ชัว่โมง) 

10.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเซร ูประเทศเลโซโท น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ถ ้าฮา โคเมะ (Ha Kome Cave) ระยะทาง 59 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง  
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- กลุม่ถ ้าทีส่รา้งจากดนิโคลน ส าหรับเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชนเผา่พืน้เมอืงในเขต เบอเรยี ประเทศเลโซโท  

น าทา่นเยีย่มชม และดวูถิชีวีติความเป็นอยูข่องชนพืน้เมอืงทีอ่าศัยอยูแ่บบโบราณ ณ บรเิวณ พืน้ทีน่ี ้ 

 

 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นวัฒนธรรม Thaba Bosiu  

- ศนูยว์ัฒนธรรมการเรยีนรู ้และประเพณีของชาวเลโซโท ทีนั่บเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทีพ่รอ้มสรรพ จัดแสดง

ใหเ้ห็นถงึการแต่งกาย กจิกรรม และ ประเพณีการละเล่นของชนเผ่าในประเทศเลโซโท รวมถงึของที่

ระลกึทีไ่ดจ้ากการรังสรรคฝี์มอืของชนเผา่พืน้เมอืง  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั4 ดาว Avani Maseru Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

14 ส.ค. 2565  มาเซร ู- เซม็อคกอง - น า้ตกมาเลทซนัยาเน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ภมูภิาคเซม็อคกอง (Semonkong) (ระยะทาง 117 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง)  

- ภูมภิาคที่ราบสูง สถานทีแ่ห่งนี้ถูกคน้พบโดยชนพืน้เมอืงที่ลีภ้ัยสมัยสงครามปืนประมาณชว่งปี 1880 

เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ และสวยงามอกีแห่งของเลโซโท และยังเป็นทีต่ัง้ของน ้าตกมาเลทซัน

ยาเน (Maletsunyane fall) น ้าตกทีม่คีวามสงูกวา่ 200 เมตร อกีดว้ย  

น าทา่นชมน ้าตกมาเลทซนัยาเน ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นน ้าตกทีส่งูและสวยทีส่ดุของเลโซโท อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพธรรมชาตพิสิทุธิไ์ดต้ามอธัยาศัย  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารในลอดจ ์

14.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมาเซร ูระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นและชมววิทวิทัศนแ์นวทีร่าบสงูของภมูภิาค

เซม็อคกอง  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงมาเซร ู(Maseru) เมอืงหลวงของประเทศเลโซโท  



Page 17 of 22 

 

 

 

น าทา่นเขา้ชมโบสถป์ระจ าเมอืงมาเซร ู(Our lady of Victory Cathedral)  

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมจัตรัุสมาโกอนัยาเน (Mokoanyane Square) เป็นจัตรัุสเล็กๆใจกลางเมอืงมาเซรู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั4 ดาว Avani Maseru Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

15 ส.ค. 2565  โจฮนัเนสเบริก์ – แอดดสิ อาบาบา (ประเทศเอธโิอเปีย) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเซร ู

08.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมาเซร ูสูส่นามบนิโจฮนัเนสเบริก์ โดยเทีย่วบนิ .... (ใชเ้วลาบนิ 1.05 ชัว่โมง) 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ 

 น าทา่นรับกระเป๋าเดนิทางใบใหญเ่พือ่ท าการเชค็อนิสายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ 

10.30 น. น าทา่นเชค็อนิสายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวันภายในสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ 

14.25 น. ออกเดนิทางจากโจฮันเนสเบริ์ก สู่สนามบนิแอดดสิ อาบาบา โดยเที่ยวบนิ ET808 (ใชเ้วลาบนิ 5.15 

ชัว่โมง) 

20.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอดดสิ อาบาบา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 5 ดาว Hyatt Regency Adis Baba Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

16 ส.ค. 2565  แอดดสิ อาบาบา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชมกรงุแอดดสิ อาบาบา (Addis Ababa)  

- เมอืงหลวงแห่งการท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีงของเอธโิอเปีย และปัจจุบันเมอืงหลวงแห่งนี้ไดก้ลายเป็น

จดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทีย่ว กรงุแอดดสิ อาบาบาตัง้อยูบ่นเชงิเขาทางดา้นใตข้องภเูขาเอนโต

โต (Mount Entoto)  

น าทา่นเดนิทางสู ่จัตรัุสเมสเกล (Meskel Square)  

- ถูกใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเทศกาลประจ าปี หรอืงานส าคัญๆต่างๆ โดยเฉพาะ เทศกาลเมสเกล 

(Meskel Festival) เทศกาลทีถู่กจัดขึน้ในทุกๆสิน้เดอืนกันยายนเป็นประจ าของทุกปี และไมไ่กลจาก

จัตรัุสนัก จะเป็นทีต่ัง้ของแอฟรกิา ฮอลล ์(Africa Hall) อาคารส านักงานใหญ่แห่งคณะกรรมาธกิารดา้น

เศรษฐกจิของสหประชาชาตสิ าหรับแอฟรกิา องคก์รทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี 1958  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสถานทีส่ าคัญตามอธัยาศัย  

น าทา่นผา่นชมพระราชวังแหง่ชาต ิ(National Palace)  
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- หรอืมชีือ่เดมิว่า ยบูลิล ีพาเลซ (Jubilee Palace)  อกีหนึง่อาคารทีม่คีวามสวยงามมากแห่งหนึง่ของ

เอธโิอเปีย สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1955 เพื่อเป็นเกยีรตแิด่ สมเด็จพระจักรพรรดขิองซลิเวอร์ ยูบลิล ี

(Emperor Haile Selassie's Silver Jubilee) ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดแีหง่เอธโิอเปีย   

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตเิอธโิอเปีย (National Museum of Ethiopia)  

- อาคาร 3 ชัน้ ทีส่รา้งขึน้ในแบบสไตลอ์ติาเลยีน ซึง่ภายมกีารจัดแสดงเกีย่วกบัประวัตศิาสตรค์วามเป็นมา

ของประเทศ ทีม่มีาตัง้แตย่คุกอ่นประวัตศิาสตร ์รวมไปถงึหลักฐานทางโบราณคดเีป็นจ านวนมาก  

- น าท่านชมซากฟอสซลิของมนุษยด์กึด าบรรพ ์หรอื โฮมนิดิส ์ทีม่ชี ือ่ว่า "ลูซี ่" (Lucy ) ผูห้ญงิทีม่อีายุ

เกา่แกท่ีสุ่ดในโลก โดยมอีายรุาว 3.5 ลา้นปี แสดงอยูใ่นตูก้ระจก พรอ้มดว้ยขอ้มลูเกีย่วกับการขดุคน้

ทางโบราณคดตีา่งๆ  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑช์าตพิันธุว์ทิยา (Ethnological Museum) อยูภ่ายในบรเิวณมหาวทิยาลัยแอดดสิ    

อาบาบา แบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ   

- สว่นแรกจัดแสดงเรือ่งราวของชนเผ่าต่างๆ ในเอธโิอเปีย มปีระมาณ 85 ชนเผ่าทั่วประเทศ ซึง่มคีวาม

เชือ่และวถิชีวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้การแตง่กายทีแ่ตกตา่งกนัไปตามถิน่ภมูภิาคตา่งๆ  

- นอกจากนี้ยังมหีอ้งนิทรรศการเกีย่วกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอธโิอเปีย ตัง้แต่เกดิจนถงึตาย 

รวมทัง้เรือ่งของการสูร้บ เกมสก์ารละเลน่ การแตง่กาย ยาและการรักษาแผนโบราณ เป็นตน้  

น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารเซนตจ์อรจ์ (St. George's Cathedral)  

- สรา้งขึน้ในแบบอาคารทรงแปดเหลี่ยม ยอดหลังคาเป็นโดมทรงกลม ซึง่ออกแบบโดย Sebastiano 

Castagna และสรา้งโดยนักโทษชาวอติาล ีทีพ่่ายแพส้งคราม ที ่Adwa ในปี 1896 ภายในมหาวหิารมี

ภาพเขยีนฝาผนังดว้ยสสีดใส เลา่เรือ่งจากคัมภรีไ์บเบลิ นักบญุ และประวัตศิาสตรข์องเอธโิอเปีย รวมทัง้

ภาพทีท่ าดว้ยหนิโมเสส (mosaics)  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมมหาวหิาร  โฮล ีตรนีติี ้(Holy Trinity Cathedral)  
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- มหาวหิารนกิายโอโธดอกซ ์ทีเ่คยไดรั้บการยกยอ่งวา่ใหญท่ีส่ดุในเอธโิอเปีย ซึง่ปัจจบุนัมหาวหิารแห่งนี้

ยงัคงมคีวามงดงาม และยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุแอดดสิ        อาบาบา โดยมหาวหิารนัน้สรา้งขึน้

เพือ่เป็นอนุสรณ์เกีย่วกบัการปลดปลอ่ยจากการยดึครองของอติาล ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

21.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิแอดดสิ อาบาบาเพือ่เชค็อนิ 

 

17 ส.ค. 2565  กรงุเทพมหานคร 

 

00.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ เอธโิอเปียน แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิที ่ET808 (ใชเ้วลาบนิ 8 

ชัว่โมง) 

  สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

13.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

16 วนั เปิดทรปิแอฟรกิาตะวนัออกเฉยีงใต ้

(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศ S.E Africa) 

แทนซาเนยี  (แซนซบิาร,์ ดาร ์เอส ซาลาม) – มาลาว ี- เซาทแ์อฟรกิา – เอสวาตนิโีมซมับกิ – เลโซโท – 

เอธโิอเปีย  

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  2-17 สงิหาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 299,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 60,000 

ชัน้ Business Class เพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm และเทีย่วบนิ Ethiopian Airlines 

long haul เทา่นัน้ ) 

75,000 – 100,000 

 
**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่ 25 เมษายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

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

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ ET/ HI/4Z (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนัวงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภัยไม่ครอบคลมุผูอ้ายเุกนิ 85ปี) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่และวซีา่ 
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 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตัวเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอนหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

การฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง การไปเทีย่วประเทศในทวปีแอฟรกิาจะตอ้งฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืงกอ่นเดนิทางตามกฎการเขา้

เมอืงของประเทศในแถบนัน้โดยตอ้งน าส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่รีูปถา่ยและลายเซ็นไปขอรับบรกิารโดยฉดีกอ่นเดนิทาง

ประมาณ 10 วนั สามารถไปฉีดไดท้ีห่น่วยบรกิารวัคซนี ส าหรบัทา่นทีอ่ายุเกนิ 60 ปี ทางโรงพยาบาลจะไมฉ่ดีไขเ้หลอืงให ้ทา่น

สามารถใชห้นงัสอืรบัรองจากทางโรงพยาบาลได ้

1. โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล ถ.ราชวถิ ี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  

*****ราคาวคัซนี 1,000-2,000 บาทตอ่เข็ม การฉดีวคัซนีครัง้หนึง่จะมรีะยะป้องกนัโรคไขเ้หลอืงได ้10 ปี ***** 

ทางหน่วยบรกิาร จะใหเ้ป็นหนังสอืเอกสารรับรองมา (เลม่สเีหลอืง) ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งพกตดิตวัไปดว้ย****** 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธ

หรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หากทา่นถกู

ปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 
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 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกู

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา  

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  
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 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


