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Code: IH14-EastAfrica-SDN+ERI+DJI-10ET-10-19Nov-229-A220711 

 

10 วนั ซูดาน – ซูดานใต ้– เอรเิทรยี – จบิตู ี 
(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 4 ประเทศแอฟรกิาตะวนัออก) 

 

 

 
 

10 – 19 พฤศจกิายน 2565 
229,900 บาท 

 
(เครือ่งบนิลําใหม ่Boeing 787, มบีนิภายใน, พรอ้มสะสมไมลก์ลุม่ Star Alliance) 

 
จบูา – คารท์มู – ปิรามดินเูบยีน – ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไนล ์– แอสมารา  

จบิตู ี– ทะเลสาบเกลอื   
 

10 วนั ซูดาน – ซูดานใต ้– เอรเิทรยี – จบิตู ี 
(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 4 ประเทศแอฟรกิาตะวนัออก) 

(โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามตารางบนิของสายการบนิ หรอื สถานการณก์ารเมอืงของแตล่ะประเทศ) 

 



Page 2 of 14 

 

 

10 พ.ย. 2565  กรงุเทพมหานคร 
 
23.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ U ประตทูางเขา้ที ่9-10 อาคารผูโ้ดยสาร  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ (ET) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
11 พ.ย. 2565  แอดดสิ อาบาบา – จบูา (ซูดานใต)้ 
 
01.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแอดดสิ อาบาบา ประเทศเอธโิอเปีย โดยเทีย่วบนิ  ET619 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

8.15 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  และสายการบนิฯ มบีรกิาร
อาหารคํา่และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิ (เครือ่งบนิ Boeing 787 – Dreamliner) 

06.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิแอดดสิ อาบาบา  
09.00 น.  ออกเดนิทางจาก สนามบนิอาดสิบาบา สูส่นามบนิจบูา โดยเทีย่วบนิ ET352 บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ  

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.) 
11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ จบูา ประเทศเซาทซ์ดูาน นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม  
บา่ย  นําทา่นเทีย่วชมเมอืงจบูา (Juba) เมอืงหลวงของประเทศซดูานใต ้หรอื เซาทซ์ดูาน (South Sudan) 

เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นแมน้ํ่าไวทไ์นล ์(White Niles) และไดป้ระกาศเอกราชในปี 2011  
นําทา่นชมอนุสรณ์สถานจอหน์ การาง (John Garang Mausoleum) ซึง่เป็นวรีบรุษุผูเ้รยีกรอ้งอสิรภาพ

และการประกาศเอกราชใหก้บัซดูานใต ้การางเสยีชวีติจากอบุตัเิหตเุฮลคิอปเตอรต์ก ระหวา่งการเดนิทาง
กลับจากอกูนัดา  

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู่ยอดเขา Jebel Jujur Mountain เพือ่ชมววิเมอืงจบูาจากมมุสงู ซึง่ทา่นสามารถ
มองเห็นเมอืงจบูาไดจ้ากบนเขา (การเดนิทางตอ้งมกีารเดนิขึน้เขา Hiking ประมาณ 684 เมตร)  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ในโรงแรม  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว La Corte Toscana Hotel / Pyramid Continental Hotel**** หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
 
12 พ.ย. 2565  จบูา – ตลาดววัใหญท่ีส่ดุในเซาทซู์ดาน – ชนเผา่ – เทีย่วชมเมอืง   
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  นําทา่นเดนิทางสู ่Cattle market หรอืตลาดคา้วัวทีใ่หญท่ีส่ดุในซดูานใต  ้ซึง่วัวเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์

ของความมั่งคั่งและความแข็งแรง เนือ่งจากวัวทีน่ี ่จะมเีขาสงูใหญ ่แตกตา่งจากวัวทีพ่บเห็นทั่วไป นําทา่น
ชมวถิชีวีติการคา้วัวของชนพืน้เมอืงซดูานใต ้ 
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ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชนเผา่พืน้เมอืง (Tribal) นําทา่นชมวถิกีารดํารงชวีติของชนเผา่พืน้เมอืง
แหง่ซดูานใต ้(โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นได ้เนือ่งจากตอ้งเชคเรือ่งตลาดคา้วัว) 

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  นําทา่นเขา้ชมโบสถว์าอ ู(Wau Cathedral) ซึง่เป็นโบสถค์าทอลกิสรา้งขึน้ในปี 1913 เป็นศนูยร์วมชาวค

รสิเตยีนทีอ่าศัยอยูใ่นกรงุจบูา โบสถแ์หง่นีไ้ดรั้บการออกแบบและตกแตง่กระเบือ้งสแีละหนิแกะสลักนับเป็น
อกีหนึง่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามคูก่รงุจบูา  

ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชม The all saints Cathedral ซึง่เป็นโบสถห์ลักของครสิตศ์าสนกิชนแหง่กรงุจบูา  
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่ Nyakuron Cultural Center หรอืศนูยว์ัฒนธรรมแหง่ชาตซิดูานใต ้  ทีซ่ ึง่

รวบรวมและจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาดา้นศลิปวัฒนธรรมของชนเผา่ตา่งๆทีอ่าศัยอยูใ่นซดูานใต ้ศนูยแ์หง่
นีส้รา้งขึน้ในปี 1976 ใหท้า่นไดม้โีอกาสชมการแสดง และ การละเลน่ของชนพืน้เมอืง อสิระใหท้า่นได ้
ถา่ยรปูและเก็บภาพการแสดงโชวต์ามอธัยาศัย  

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู่สะพานจบูา (Juba bridge) ซึง่เป็นสะพานทีท่อดยาวขา้มผา่นแมน้ํ่าไนลข์าว 
(White Nile)  

 คํา่ รับประทานอาหารคํา่ในโรงแรม  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว La Corte Toscana Hotel / Pyramid Continental Hotel**** หรอื

เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
 
หมายเหต ุ: เนือ่งดว้ยประเทศซูดานใต ้ยงัไมม่ ีLand operator ทีส่ามารถจดัทวัรแ์บบมอือาชพีได ้ 

ดงัน ัน้โปรแกรมการทอ่งเทีย่วอาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
 
13 พ.ย. 2565  จบูา – คารท์มู (ประเทศซูดาน)   
  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
08.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิจบูา เพือ่เชค็อนิ   
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09.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิจบูา สูส่นามบนิ คารท์มู โดยเทีย่วบนิ ….. (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง) 
 (ตารางสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นได ้เนือ่งจากเป็น Regional airlines)  
11.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิคารท์มู (Khartoum) ประเทศซดูาน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย   นําทา่นสมัผัสบรรยากาศการลอ่งเรอืในแมน้ํ่าไนล ์ (Nile river cruise) ซึง่เป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีเ่ป็นที่

นยิมเมือ่มาเยอืนซดูาน เนือ่งจากเป็นจดุบรรจบของแมน้ํ่าบลไูนลแ์ละไวทไ์นล ์อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
ความสวยงามของรมิสองฝ่ังแมน้ํ่าไนลท์ีไ่ดช้ือ่วา่เป็นแมน้ํ่าทีย่าวทีส่ดุในทวปีแอฟรกิา  

   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิแวะถา่ยรปูกบัมหาวทิยาลัยคารท์มู (University of  Khartoum)  
   จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั Al Kabir Mosque มัสยดิทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่19 ดว้ยหนิสแีดงดา้น

นอกมคีวามสวยงามมาก (มัสยดิแหง่นีไ้มอ่นุญาตใหผู้ห้ญงิเขา้)  
   ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่ Afra Shopping Mall ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึไดต้าม

อธัยาศัย  
   นําทา่นเดนิทางเกาะทตู ิ(Tuti Island) เป็นเกาะในซดูานที ่White Nile และ Blue Nile รวมเขา้ดว้ยกนั

เพือ่สรา้งแมน้ํ่าไนลห์ลัก ลอ้มรอบดว้ยเมอืงใหญ ่ 3 เมอืงคอื Khartoum, Omdurman และ Khartoum 
North และบรเิวณเกาะทตู ิยังเป็นพืน้ทีท่ีช่นพืน้เมอืงอยูอ่าศัยตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่ 15 นําทา่นผา่นชมวถิี
การดําเนนิชวีติของชนพืน้เมอืงทีอ่าศัยอยูบ่นเกาะทตู ิ 

 

 
 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ในโรงแรม  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Regency Hotel Khartoum**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
 
 
 



Page 5 of 14 

 

 

14 พ.ย. 2565  คารท์มู – ปิรามดินเูบยีน 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  นําทา่นเดนิทางโดยรถ 4WD มุง่หนา้สูเ่มโรปิรามดิ (Meroe Pyramid) หรอื ปิรามดิของชาวนูเบยีน 

(Nubian Pyramid) ซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงบากราวยิาห ์( Bagrawiyah) หา่งจากเมอืงหลวงคารท์มูไปประมาณ 
200 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 - 3 ชัว่โมง ปิรามดิ Nubian Meroe แมว้า่มขีนาดเล็กกวา่ปิรามดิ
ในอยีปิตแ์ตไ่ดส้รา้งความประทับใจใหก้บัคนอยีปิตใ์นยคุกอ่น ปิรามดินีต้ัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันออกของแมน้ํ่าไนล ์
Nile ใกลก้บัหมูบ่า้นทีเ่รยีกวา่ Bagrawiyah ปิรามดิบรเิวณนีต้ัง้ชือ่ตามนครโบราณ Meroe เมอืงหลวง
ราชอาณาจักร Kush ซึง่เป็นอาณาจักรแอฟรกิาโบราณ ประมาณ 1,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราชหลังการลม่
สลายของราชวงศอ์ยีปิตท์ี ่ 24 ชนเผา่นูเบยีน Nubian ราชอาณาจักร Kushไดต้ัง้ตนเป็นราชนัยใ์นเขต
ตอนกลางภมูภิาคแมน้ํ่าไนลร์าชวงศ ์ Kush ยดึครองและปกครองอยีปิต์  ตัง้แตช่ว่ง 712-657 ปีกอ่น
ครสิตศ์ักราช ตอ่มาในชว่ง 300 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช มกีารยา้ยเมอืงหลวงและทีฝั่งศพราชวงศอ์ยีปิตก์ลับมา
ทีแ่ถบเมอืง Meroe อกีครัง้หนึง่ ทําใหเ้ริม่มกีารสรา้งปิรามดิและทีฝั่งศพผูป้กครองทีย่ังคงหลงเหลอือยูใ่น
บรเิวณนี ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย  นําทา่นเขา้ชม Meroe Pyramid อนัเป็นทีต่ัง้ของปิรามดิยคุโบราณมจํีานวนไมตํ่า่กวา่ 200 แหง่ สว่นมาก

เป็นสสุานของกษัตรยิ ์และราชนิขีองอาณาจักร Meroitic ทีป่กครองดนิแดนแถบนีม้ายาวนานกวา่ 900 ปี 
Meroe pyramid นัน้ถกูจัดใหเ้ป็นปิรามดิแบบชาวนูเบยีน ลักษณะเดน่จะอยูท่ีส่ว่นฐานซึง่แคบ ชนั และมี
ขนาดโดยรวมเล็กกวา่แบบอยีปิต ์ปิรามดินีส้รา้งเมือ่ประมาณ 2,700 ปีทีแ่ลว้ การประดับตกแตง่ตัวปิรามดิ
เองมคีวามหลากหลายเพราะรวมเอาศลิปะของชาตอิืน่มาผสมผสานดว้ย ทัง้อยีปิต ์กรซี และโรม  และในปี 
2011 พืน้ทีบ่รเิวณนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมโดย  UNESCO และไดก้ลายมาเป็น
หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วสําคัญของซดูาน อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามและอศัจรรยข์องหมูปิ่รามดิ
โบราณมรดกโลกแหง่ซดูาน  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุคารท์มู 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Regency Hotel Khartoum **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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15 พ.ย. 2565  คารท์มู - แอสมารา  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
   นําทา่นเทีย่วชมเมอืงคารท์มู (Khartoum) เมอืงหลวงของประเทศซดูาน นําทา่นผา่นชมบรเิวณอาคาร

รัฐสภา (Presidential Palace)  
   จากนัน้นําทา่น เขา้ชมพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตซิดูาน (Sudan National Museum) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

จัดเก็บโบราณวัตถทุีข่ดุพบในสมัยชาวนูเบยีน ไมว่า่จะเป็นขา้วของเครือ่งใช ้หนิแกะสลักตา่งๆ รวมถงึ
เครือ่งประดับและ รปูปัน้ในสมัยรุง่เรอืงของชาวนูเบยีน  

   สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ถนน Nile street ซึง่เป็นถนนทีม่ชีวีติชวีาแหง่กรงุคาทมู นอกเหนอืจาก
เป็นถนนทีม่อีาคารสถาปัตยกรรมโบราณแลว้ ยังเป็นถนนทีส่ามารถเดนิเลน่หรอืน่ังจบิกาแฟชมววิแมน้ํ่าไนล์
ไดอ้กีดว้ย 

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ตลาดซกุ (Souk Shabi Market) ซึง่เป็นตลาดพืน้เมอืงของชาวซดูาน ใหท้า่นไดเ้ห็นวถิี

การดํารงชวีติของชาวซดูาน สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
16.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคารท์มู เพือ่เชค็อนิ  
 (เทีย่วบนิทีบ่นิตรงจาก เมอืงคารท์มู สู ่เมอืงแอสมารา ประเทศ เอรเิทรยี มจํีากดั และอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตารางบนิได ้
19.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิคารท์มู สู ่สนามบนิแอสมารา ประเทศเอรเิทรยี (ใชเ้วลาบนิ 1 ชัว่โมง) 
21.10 น. เดนิทางถงึประเทศเอรเิทรยี นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก  
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพั่ก 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Asmara Palace Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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16 พ.ย. 2565  แอสมารา (ประเทศเอรเิทรยี)  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทาง เมอืงมาสสาวา (Massawa) เมอืงทางตะวันออกของประเทศและเป็นเมอืงทา่ของ
ประเทศเอรเิทรยี  

นําทา่นชมโบราณสถานเกา่แกแ่หง่เมอืงมาสสาวา อนัประกอบไปดว้ยเมอืงโบราณอยีปิต,์ ตรุก ีและ อติา
เลยีน (Archeological site of Ruins of Egyptians, Turkish and Italian) ซึง่ทัง้ 3 ชนชาตไิดเ้คยเขา้มา
ปกครองเอรเิทรยีในยคุกอ่นๆและไดส้รา้งเมอืงพรอ้มดว้ยหมูอ่าคารทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลในการ
ปกครองเมอืงในอดตี นําทา่นชมเมอืงโบราณทีย่ังคงหลงเหลอืและไดรั้บการอนุรักษ์ใหค้งสภาพเดมิใหม้าก
ทีส่ดุจวบจนปัจจบุนั  

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  นําทา่นเทีย่วชมกรงุแอสมารา (Asmara) เมอืงหลวงของประเทศเอรเิทรยี  เมอืงนีอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง

ของอยีปิตม์าตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่19 ตอ่มาใน ค.ศ. 1889 ถกูอติาลเีขา้ยดึครอง ตัง้แต ่ค.ศ. 1936-1941 
เป็นเมอืงหลวงของอาณานคิมอติาลใีนแอฟรกิาตะวันออก เป็นเมอืงหลักของ จังหวัดอติาเลยีนอสีต์
แอฟรกิา ระหวา่ง ค.ศ. 1936-1941 หลังจากนัน้ถกูองักฤษเขา้ยดึครองถงึ ค.ศ. 1952 สําหรับเมอืงแอสมา
รา ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกเป็นเมอืงมรดกโลกในปี 2017 เนือ่งจากมหีมูอ่าคารสถาปัตยกรรม
โบราณหลายแหง่ทีย่ังคงสภาพไดอ้ยา่งสมบรูณ์และสวยงามยิง่  

นําทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตเิอรเิทรยี (National Museum of Eritrea) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ี่
จัดเก็บโบราณวัตถทุีข่ดุพบในประเทศเอรเิทรยี ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการตัง้ถิน่ฐานของชนพืน้เมอืง
ตัง้แต ่800 ปีกอ่นครสิตกาล  

 

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/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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ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชมโบสถแ์มพ่ระแหง่โรซารี ่ (Church of our lady of the Rosary) โบสถศ์ักดิส์ทิธิ์
เกา่แกป่ระจําเมอืงแอสมารา สรา้งขึน้ในปี 1920  

จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั Tank Graveyard ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บรถถังทีเ่คยใชใ้นการทําสงครามใน
อดตี  

จากนัน้แวะถา่ยรปูกบั Enda Mariam Orthodox Church โบสถอ์อโธดอกซอ์กีแหง่ของเมอืงแอสมารา  
จากนัน้นําทา่นแวะชมตลาดเมเดบาร ์ (Medebar market) ตลาดซือ้ขายสนิคา้พืน้เมอืงของชาวกรงุแอ

สมารา 
 

 
 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ระดบั 4 ดาว Asmara Palace Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
 
17 พ.ย. 2565 แอสมารา – จบิตู ี(ประเทศจบิตู)ี 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแอสมารา  
11.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแอสมารา สู ่สนามบนิ แอดดสิ อาบาบา โดยเทีย่วบนิ ET313 
13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอดดสิ อาบาบา แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ  
 อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
16.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ แอดดสิ อาบาบา สูส่นามบนิจบิตู ีโดยเทีย่วบนิ ET364  
18.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิจบิตู ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Sheraton Djibouti Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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18 พ.ย. 2565  จบิตู ี– ทะเลเกลอื  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําทา่นออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบแอสซอล (Lake Assal) เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟในภาคกลางของ

ประเทศจบิตู ีซึง่อยูห่า่งจากเมอืงจบิตูไีปทางตะวันตกประมาณ 120 ก.ม. ตัง้อยูท่างตะวันตกของอา่ว 
Tadjoura ในเขต Tadjoura นําทา่นชมทัศนยีภาพอนัแปลกตาของแอง่ทะเลสาบเกลอืแหง่ประเทศจบิตู ี 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงจบิตูี  ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสทัศนยีภาพและธรรมชาติ
ของประเทศจบิตู ี

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย  นําทา่นเทีย่วชม เมอืงจบิตู ิ (Djinouti) เมอืงหลวงของสาธรารณรัฐจบิตู ี เดมิเป็นอาณานคิมของ

ฝร่ังเศส ในชว่ง ปี 1862- 1900 ทัง้โซมาเลยีและเอธโิอเปียตา่งอา้งกรรมสทิธิเ์หนอืจบิตู ีการสูร้บของกลุม่
ชนเชือ้สายเอธโิอเปียกบัโซมาเลยีมมีาอยา่งตอ่เนือ่งจนจบิตูไีดรั้บเอกราชเมือ่ 27 มถินุายน 1977 ปัจจบุนั
ยังมกีองทหารฝร่ังเศสอยูใ่นจบิตู ี 

นําทา่นชมมัสยดิ Place of Mahmoud Harbi ซึง่มจีดุเดน่ตรงหอมเินอเรต และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
หนึง่ในสถาปัตยกรรมทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ขอจบิตู ี , นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั European Quarter ซึง่เป็นอาคาร
สไตลย์โุรปแบบเกา่ทีย่ังคงหลงเหลอือยูใ่นจบิตูี , นําทา่นชม Palais du people หรอื People Palace ซึง่
เป็นอนุสาวรยีก์ารไดรั้บอสิรภาพของชาวจบิตู ี 

ไดเ้วลานําทา่นสูต่ลาดพืน้เมอืง (Local market) และของทีร่ะลกึเพือ่เลอืกซือ้ของฝาก  
17.00 น. นําทา่นสูส่นามบนิจบิตูี  เพือ่เชค็อนิ 
19.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิจบิตู ีสูส่นามบนิแอดดสิบาบา (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
20.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอดดสิ อาบาบา แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ   
 
 
 
 

 

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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19 พ.ย. 2565  กรงุเทพมหานคร 
 
00.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ  เอธโิอเปียน แอรไ์ลนส์ เทีย่วบนิที ่ ET628 (ใชเ้วลาบนิ 9.20 

ชัว่โมง) 
 สายการบนิมบีรกิารอาหารคํา่และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ  
13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 
10 วนั ซูดาน – ซูดานใต ้– เอรเิทรยี – จบิตู ี 

(ชมสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิละวฒันธรรม... กบั 4 ประเทศแอฟรกิาตะวนัออก) 
 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  10-19 พ.ย. 2565 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 229,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 30,000 

ชัน้ Business Class เพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  
(ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm และเทีย่วบนิ Ethiopian Airlines 
long haul เทา่นัน้ ) 

85,000-110,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ํามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 
ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่ 2 กรกฎาคม 2565) ** 

 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ 
 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  
 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ ET และ Regional flight (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 

กก./ทา่น) 
 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 
คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่และวซีา่ 
 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตัวเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
การชาํระเงนิ งวดที ่1 : สํารองทีน่ั่งจา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทาง

แน่นอน 
  งวดที ่2 : ชาํระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด 
กรณียกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   
(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มัดจํา 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    
(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มัดจํา 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (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 ์หลังไดทํ้าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไป
ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม*** 

 
การฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง การไปเทีย่วประเทศในทวปีแอฟรกิาจะตอ้งฉีดวัคซนีป้องกนัไขเ้หลอืงกอ่นเดนิทางตาม
กฎการเขา้เมอืงของประเทศในแถบนัน้โดยตอ้งนําสําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่รีปูถา่ยและลายเซ็นไปขอรับบรกิารโดย
ฉีดกอ่นเดนิทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดไดท้ีห่น่วยบรกิารวัคซนี สําหรบัทา่นทีอ่ายเุกนิ 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****** 
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หมายเหต ุ:  
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นลําดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึ
และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่
ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดทํ้าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชาํระ มาแลว้  หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 
 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล
ธรรมดา  
 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
 ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ
ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชาํระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ
คํายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน 
แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชาํระมัดจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง
กนั ซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
 กรณุางดนําของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถนําขึน้เครือ่งได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่
เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่
เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 
(Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐาน
ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 
 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง  เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน้ําหนัก
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กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้
ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว ( ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ ) โดยปกตปิระกนัภัยการ
เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจั้ดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้
ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

โปรดทราบ 
 

1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


