
 

 

 

EHC-14D-ET-EASTAFRICA 

14 วนั เปิดทริปแอฟริกาตะวนัออก 
(ชมส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศแอฟริกาตะวนัออก) 

ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี – โซมาเลยี – เอธิโอเปีย 

 

 

19 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม / 16-29 สิงหาคม 2563 

265,000 บาท 
 

(เคร่ืองบินล าใหม่ Boeing 787, มีบินภายใน, พร้อมสะสมไมล์กลุ่ม Star Alliance) 
 

แอดดสิ อาบาบา – จูบา – คาร์ทูม – ปิรามดินูเบยีน – ล่องเรือแม่น า้ไนล์ – แอสมารา 
จิบูตี – ทะเลสาบเกลือ – โซมาเลยี – โมกาดชูิ – แอดดสิ อาบาบา 



 

 

 

EHC-14D-ET-EASTAFRICA 

14 วนั เปิดทริปแอฟริกาตะวนัออก 
(ชมส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศแอฟริกาตะวนัออก) 

ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี – โซมาเลยี – เอธิโอเปีย 
(โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามตารางบินของสายการบิน หรือ สถานการณ์การเมืองของแต่ละประเทศ) 

 

19 ก.ค. / 16 ส.ค. 2563  กรุงเทพมหานคร 
 

23.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเขา้ท่ี 9-10 อาคารผูโ้ดยสาร  
เคาน์เตอร์สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20 ก.ค. / 17 ส.ค. 2563 แอดดิส อาบาบา – จูบา (ซูดานใต้) 
 

01.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแอดดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเท่ียวบิน ET619 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.15 
ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและ
อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน (เคร่ืองบิน Boeing 787 – Dreamliner) 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินแอดดิส อาบาบา  
09.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอาดิสบาบา สู่สนามบินจูบา โดยเท่ียวบิน ET352 บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.) 
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินจูบา ประเทศเซาทซู์ดาน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองจูบา (Juba) เมืองหลวงของประเทศซูดานใต ้หรือ เซาทซู์ดาน (South Sudan) เป็นเมืองหลวง
ท่ีตั้งอยูบ่นแม่น ้าไวทไ์นล ์(White Niles) และไดป้ระกาศเอกราชในปี 2011 น าท่านชมอนุสรณ์สถานจอห์น การาง 
(John Garang Mausoleum) ซ่ึงเป็นวีรบุรุษผูเ้รียกร้องอิสรภาพและการประกาศเอกราชให้กบัซูดานใต ้การาง
เสียชีวติจากอุบติัเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ระหวา่งการเดินทางกลบัจากอูกนัดา ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ยอดเขา Jebel 
Jujur Mountain เพื่อชมววิเมืองจูบาจากมุมสูง ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นเมืองจูบาไดจ้ากบนเขา (การเดินทางตอ้งมี
การเดินข้ึนเขา Hiking ประมาณ 684 เมตร) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว La Corte Toscana Hotel / Pyramid Continental Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
 
 



 

 

 

EHC-14D-ET-EASTAFRICA 

 

21 ก.ค. / 18 ส.ค. 2563 จูบา – ตลาดววัใหญ่ทีสุ่ดในเซาท์ซูดาน – ชนเผ่า – เทีย่วชมเมือง   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Cattle market หรือตลาดคา้ววัท่ีใหญ่ท่ีสุดในซูดานใต ้ซ่ึงววัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของความ

มัง่คัง่และความแข็งแรง เน่ืองจากววัท่ีน่ี จะมีเขาสูงใหญ่ แตกต่างจากววัท่ีพบเห็นทัว่ไป น าท่านชมวิถีชีวิตการคา้
ววัของชนพื้นเมืองซูดานใต ้ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นชนเผา่พื้นเมือง (Tribal) น าท่านชมวิถีการด ารงชีวิต
ของชนเผา่พื้นเมืองแห่งซูดานใต ้ 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมโบสถ์วาอู (Wau Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์คาทอลิกสร้างข้ึนในปี 1913 เป็นศูนยร์วมชาวคริสเตียนท่ี
อาศยัอยู่ในกรุงจูบา โบสถ์แห่งน้ีได้รับการออกแบบและตกแต่งกระเบ้ืองสีและหินแกะสลักนับเป็นอีกหน่ึง
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามคู่กรุงจูบา ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม The all saints Cathedral ซ่ึงเป็นโบสถ์หลกัของ
คริสตศ์าสนิกชนแห่งกรุงจูบา ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ Nyakuron Cultural Center หรือศูนยว์ฒันธรรมแห่งชาติ
ซูดานใต ้ท่ีซ่ึงรวบรวมและจดัแสดงประวติัความเป็นมาดา้นศิลปวฒันธรรมของชนเผา่ต่างๆท่ีอาศยัอยูใ่นซูดานใต ้
ศูนยแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1976 ให้ท่านไดมี้โอกาสชมการแสดง และ การละเล่นของชนพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปและเก็บภาพการแสดงโชวต์ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สะพานจูบา (Juba bridge) ซ่ึงเป็นสะพาน
ท่ีทอดยาวขา้มผา่นแม่น ้าไนลข์าว (White Nile)  

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว La Corte Toscana Hotel / Pyramid Continental Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 

หมายเหตุ : เน่ืองด้วยประเทศซูดานใต้ ยังไม่มี Land operator ทีส่ามารถจัดทวัร์แบบมืออาชีพได้  
ดังน้ันโปรแกรมการท่องเที่ยวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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22 ก.ค. / 19 ส.ค. 2563 จูบา – คาร์ทูม (ประเทศซูดาน)   
  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินจูบา เพื่อเช็คอิน   
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินจูบา สู่สนามบิน คาร์ทูม โดยเท่ียวบิน ….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
 (ตารางสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนได ้เน่ืองจากเป็น Regional airlines)  
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินคาร์ทูม (Khartoum) ประเทศซูดาน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางเกาะทูติ (Tuti Island) เป็นเกาะในซูดานท่ี White Nile และ Blue Nile รวมเขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้าง
แม่น ้าไนลห์ลกั ลอ้มรอบดว้ยเมืองใหญ่ 3 เมืองคือ Khartoum, Omdurman และ Khartoum North และบริเวณเกาะ
ทูติ ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีชนพื้นเมืองอยูอ่าศยัตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15 น าท่านผา่นชมวิถีการด าเนินชีวิตของชนพื้นเมืองท่ี
อาศยัอยูบ่นเกาะทูติ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ตลาดซุก (Souk Shabi Market) ซ่ึงเป็นตลาดพื้นเมืองของชาวซูดาน 
ใหท้่านไดเ้ห็นวถีิการด ารงชีวติของชาวซูดาน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EHC-14D-ET-EASTAFRICA 

23 ก.ค. / 20 ส.ค. 2563 คาร์ทูม – ปิรามิดนูเบียน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางโดยรถ 4WD มุ่งหน้าสู่เมโรปิรามิด (Meroe Pyramid) หรือ ปิรามิดของชาวนูเบียน (Nubian 

Pyramid) ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองบากราวิยาห์ (Bagrawiyah) ห่างจากเมืองหลวงคาร์ทูมไปประมาณ 200 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 - 3 ชัว่โมง ปิรามิด Nubian Meroe แมว้า่มีขนาดเล็กกวา่ปิรามิดในอียิปตแ์ต่ไดส้ร้างความ
ประทบัใจใหก้บัคนอียปิตใ์นยคุก่อน ปิรามิดน้ีตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าไนล ์Nile ใกลก้บัหมู่บา้นท่ีเรียกวา่ 
Bagrawiyah ปิรามิดบริเวณน้ีตั้งช่ือตามนครโบราณ Meroe เมืองหลวงราชอาณาจกัร Kush ซ่ึงเป็นอาณาจกัร
แอฟริกาโบราณ ประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราชหลงัการล่มสลายของราชวงศ์อียิปต์ท่ี 24 ชนเผ่านูเบียน 
Nubian ราชอาณาจกัร Kushไดต้ั้งตนเป็นราชนัยใ์นเขตตอนกลางภูมิภาคแม่น ้ าไนล์ราชวงศ ์Kush ยดึครองและ
ปกครองอียปิต ์ตั้งแต่ช่วง 712-657 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ต่อมาในช่วง 300 ปีก่อนคริสตศ์กัราช มีการยา้ยเมืองหลวง
และท่ีฝังศพราชวงศ์อียิปต์กลบัมาท่ีแถบเมือง Meroe อีกคร้ังหน่ึง ท าให้เร่ิมมีการสร้างปิรามิดและท่ีฝังศพ
ผูป้กครองท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นบริเวณน้ี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม Meroe Pyramid อนัเป็นท่ีตั้งของปิรามิดยคุโบราณมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 200 แห่ง ส่วนมากเป็นสุสาน
ของกษตัริย ์และราชินีของอาณาจกัร Meroitic ท่ีปกครองดินแดนแถบน้ีมายาวนานกวา่ 900 ปี Meroe pyramid 
นั้นถูกจดัให้เป็นปิรามิดแบบชาวนูเบียน ลกัษณะเด่นจะอยู่ท่ีส่วนฐานซ่ึงแคบ ชนั และมีขนาดโดยรวมเล็กกว่า
แบบอียปิต ์ปิรามิดน้ีสร้างเม่ือประมาณ 2,700 ปีท่ีแลว้ การประดบัตกแต่งตวัปิรามิดเองมีความหลากหลายเพราะ
รวมเอาศิลปะของชาติอ่ืนมาผสมผสานด้วย ทั้งอียิปต ์กรีซ และโรม  และในปี 2011 พื้นท่ีบริเวณน้ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดย UNESCO และไดก้ลายมาเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของ
ซูดาน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและอศัจรรยข์องหมู่ปิรามิดโบราณมรดกโลกแห่งซูดาน สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงคาร์ทูม 

 
  
 



 

 

 

EHC-14D-ET-EASTAFRICA 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
 

24 ก.ค. / 21 ส.ค. 2563 คาร์ทูม  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
10.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองคาร์ทูม (Khartoum) เมืองหลวงของประเทศซูดาน น าท่านผ่านชมบริเวณอาคารรัฐสภา 

(Presidential Palace) จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติซูดาน (Sudan National Museum) ซ่ึงเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัเก็บโบราณวตัถุท่ีขุดพบในสมยัชาวนูเบียน ไม่ว่าจะเป็นขา้วของเคร่ืองใช้ หินแกะสลักต่างๆ 
รวมถึงเคร่ืองประดบัและ รูปป้ันในสมยัรุ่งเรืองของชาวนูเบียน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ถนน Nile street 
ซ่ึงเป็นถนนท่ีมีชีวติชีวาแห่งกรุงคาทูม นอกเหนือจากเป็นถนนท่ีมีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณแลว้ ยงัเป็นถนนท่ี
สามารถเดินเล่นหรือนัง่จิบกาแฟชมววิแม่น ้าไนลไ์ดอี้กดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านสัมผสับรรยากาศการล่องเรือในแม่น ้ าไนล์ (Nile river cruise) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมเม่ือมา
เยอืนซูดาน เน่ืองจากเป็นจุดบรรจบของแม่น ้าบลูไนลแ์ละไวทไ์นล ์อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของริม
สองฝ่ังแม่น ้ าไนล์ท่ีได้ช่ือว่าเป็นแม่น ้ าท่ียาวท่ีสุดในทวีปแอฟริกา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินแวะถ่ายรูปกับ
มหาวทิยาลยัคาร์ทูม (University of  Khartoum) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Al Kabir Mosque มสัยิดท่ีสร้างข้ึน
ในสมยัศตวรรษท่ี 19 ดว้ยหินสีแดงดา้นนอกมีความสวยงามมาก (มสัยิดแห่งน้ีไม่อนุญาตให้ผูห้ญิงเขา้) ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่ Afra Shopping Mall ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
23.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคาร์ทูม เพื่อเช็คอิน 
 (เท่ียวบินท่ีบินตรงจาก เมืองคาร์ทูม สู่ เมืองแอสมารา ประเทศ เอริเทรีย มีสัปดาห์ละ 3 เท่ียวบิน และบินหลงัเท่ียง

คืน เท่านั้น) 
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25 ก.ค. / 22 ส.ค. 2563 แอสมารา (ประเทศเอริเทรีย) 
 

02.01 น. ออกเดินทางจากสนามบินคาร์ทูม สู่ สนามบินแอสมารา ประเทศเอริเทรีย (ใชเ้วลาบิน 1 ชัว่โมง) 
04.00 น. เดินทางถึงประเทศเอริเทรีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Asmara Hotel ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม  
 

14.00 น. น าท่านเท่ียวชมกรุงแอสมารา (Asmara) เมืองหลวงของประเทศเอริเทรีย  เมืองน้ีอยู่ใตก้ารปกครองของอียิปต์มา
ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ต่อมาใน ค.ศ. 1889 ถูกอิตาลีเขา้ยึดครอง ตั้งแต่ ค.ศ. 1936-1941 เป็นเมืองหลวงของ
อาณานิคมอิตาลีในแอฟริกาตะวนัออก เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัอิตาเลียนอีสตแ์อฟริกา ระหวา่ง ค.ศ. 1936-1941 
หลงัจากนั้นถูกองักฤษเขา้ยดึครองถึง ค.ศ. 1952 ส าหรับเมืองแอสมารา ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกเป็น
เมืองมรดกโลกในปี 2017 เน่ืองจากมีหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณหลายแห่งท่ียงัคงสภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์และ
สวยงามยิ่ง น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติเอริเทรีย (National Museum of Eritrea) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
จดัเก็บโบราณวตัถุท่ีขุดพบในประเทศเอริเทรีย ตลอดจนสะทอ้นให้เห็นถึงการตั้งถ่ินฐานของชนพื้นเมืองตั้งแต่ 
800 ปีก่อนคริสตกาล ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมโบสถ์แม่พระแห่งโรซาร่ี (Church of our lady of the Rosary) โบสถ์
ศกัด์ิสิทธ์ิเก่าแก่ประจ าเมืองแอสมารา สร้างข้ึนในปี 1920 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Tank Graveyard ซ่ึงเป็น
สถานท่ีเก็บรถถงัท่ีเคยใชใ้นการท าสงครามในอดีต จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั Enda Mariam Orthodox Church โบสถ์
ออโธดอกซ์อีกแห่งของเมืองแอสมารา จากนั้นน าท่านแวะชมตลาดเมเดบาร์ (Medebar market) ตลาดซ้ือขาย
สินคา้พื้นเมืองของชาวกรุงแอสมารา 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Asmara Hotel ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
 
 
 

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/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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26 ก.ค. / 23 ส.ค. 2563 แอสมารา – มาสสาวา – ด าน า้ snorkeling ในทะเลแดง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเมืองมาสสาวา (Massawa) เมืองทางตะวนัออกของประเทศและเป็นเมืองท่าของประเทศเอริเทรีย 

น าท่านชมโบราณสถานเก่าแก่แห่งเมืองมาสสาวา อนัประกอบไปด้วยเมืองโบราณอียิปต์, ตุรกี และ อิตาเลียน 
(Archeological site of Ruins of Egyptians, Turkish and Italian) ซ่ึงทั้ง 3 ชนชาติไดเ้คยเขา้มาปกครองเอริเทรียใน
ยุคก่อนๆและไดส้ร้างเมืองพร้อมดว้ยหมู่อาคารท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลในการปกครองเมืองในอดีต น าท่าน
ชมเมืองโบราณท่ียงัคงหลงเหลือและไดรั้บการอนุรักษใ์หค้งสภาพเดิมใหม้ากท่ีสุดจวบจนปัจจุบนั  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ชายฝ่ังทะเลใกลเ้กาะ Green Island หรือท่ีชาวพื้นเมืองเรียกว่า “Sheik Sied” อนัเป็นบริเวณท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถมาด าน ้าดูปะการังน ้าต้ืน หรือ สัตวท์ะเลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ล่นน ้ าและด า
น ้า (Snorkeling) ในทะเลแดง (Red Sea) หรือจะเลือกเดินเล่นบริเวณแนวชายหาด สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองแอสมารา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Asmara Hotel ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
 
 27 ก.ค. / 24 ส.ค. 2563 แอสมารา – จิบูตี (ประเทศจิบูตี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแอสมารา 
11.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินแอสมารา สู่ สนามบิน แอดดิส อาบาบา โดยเท่ียวบิน ET313 
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13.20 น. เดินทางถึงสนามบินแอดดิส อาบาบา แวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
 อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
16.00 น. ออกเดินทางจากสนามบิน แอดดิส อาบาบา สู่สนามบินจิบูตี โดยเท่ียวบิน ET364  
18.20 น. เดินทางถึงสนามบินจิบูตี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Sheraton Djibouti Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

28 ก.ค. / 25 ส.ค. 2563 จิบูตี – ทะเลเกลือ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบแอสซอล (Lake Assal) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในภาคกลางของประเทศจิบูตี 

ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองจิบูตีไปทางตะวนัตกประมาณ 120 ก.ม. ตั้งอยูท่างตะวนัตกของอ่าว Tadjoura ในเขต Tadjoura 
น าท่านชมทศันียภาพอนัแปลกตาของแอ่งทะเลสาบเกลือแห่งประเทศจิบูตี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองจิบูตี ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพและธรรมชาติของประเทศจิบูตี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเท่ียวชมเมืองจิบูติ (Djinouti) เมืองหลวงของสาธรารณรัฐจิบูตี เดิมเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ในช่วง ปี 
1862- 1900 ทั้งโซมาเลียและเอธิโอเปียต่างอา้งกรรมสิทธ์ิเหนือจิบูตี การสู้รบของกลุ่มชนเช้ือสายเอธิโอเปียกบั
โซมาเลียมีมาอยา่งต่อเน่ืองจนจิบูตีไดรั้บเอกราชเม่ือ 27 มิถุนายน 1977 ปัจจุบนัยงัมีกองทหารฝร่ังเศสอยูใ่นจิบูตี 
น าท่านชมมสัยิด Place of Mahmoud Harbi ซ่ึงมีจุดเด่นตรงหอมิเนอเรต และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหน่ึงใน
สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัแห่งหน่ึงขอจิบูตี , น าท่านแวะถ่ายรูปกบั European Quarter ซ่ึงเป็นอาคารสไตล์ยุโรปแบบ
เก่าท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นจิบูตี, น าท่านชม Palais du people หรือ People Palace ซ่ึงเป็นอนุสาวรียก์ารไดรั้บ
อิสรภาพของชาวจิบูตี ไดเ้วลาน าท่านสู่ตลาดพื้นเมือง (Local market) และของท่ีระลึกเพื่อเลือกซ้ือของฝาก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Sheraton Djibouti Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 

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


 

 

 

EHC-14D-ET-EASTAFRICA 

29 ก.ค. / 26 ส.ค. 2563 จิบูตี – โมกาดิชู (ประเทศโซมาเลยี)  
 

04.00 น. น าท่านสู่สนามบินจิบูตี เพื่อเช็คอิน 
06.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินจิบูตี สู่สนามบินโมกาดิชู (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบินโมกาดิชู น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 (กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย และรัดกุม ในกรณีท่ีหากกรุงโมกาดิชู มีความไม่สงบเกิดข้ึน ทางทวัร์จะจดัทวัร์

ท่องเท่ียวในเอธิโอเปีย เพิ่มทดแทนและจะตดัประเทศโซมาเลียออก เพื่อความปลอดภยัของลูกคา้ทุกท่าน) 
10.30 น. น าท่านเขา้ชมวหิารโมกาดิชู (Mogadishu Cathedral) เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกท่ีพงัทลายอยูใ่นโมกาดิชู โซมาเลีย 

ระหวา่งปี 1928 และปี 1991 และเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลโรมนัคาทอลิกของโมกาดิชู สร้างข้ึนในปี 1928 โดย
เจา้หนา้ท่ีอาณานิคมอิตาลีอาคารส่วนใหญ่ถูกท าลายในปี 2008 โดย al-Shabaab และในปี 2013 ไดท้  าการบูรณะ
วิหารแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัมสัยิดหลกัแห่งเมืองโมกาดิชู (The Mosque of Islamic 
Solidarity) สร้างข้ึนในปี 1987 ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นโบสถห์ลกัของชาวโซมาเลีย ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงโมกาดิชู 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สถาน The Tomb of the unknown solider Mogadishu ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อระลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามกลางเมืองตลอดจนการสู้รบในสงครามต่างๆ ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์ Black Hawk down crash site museum ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัเก็บช้ินส่วนเฮลิคอปเตอร์ของ
สหรัฐอเมริกาท่ีตกลงในกรุงโมกาดิชู ในปี 1993 จากนั้นน าท่านนัง่รถเท่ียวชมกรุงโมกาดิชู ก่อนน าท่านกลบั
โรงแรมท่ีพกั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ4 ดาว Jazeera Palace Hotel**** หรือเทยีบเท่า  
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30 ก.ค. / 27 ส.ค. 2563 โมกาดิชู – แอดดิส อาบาบา (ประเทศเอธิโอเปีย) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโมกาดิชู 
12.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโมกาดิชู สู่ สนามบิน แอดดิส อาบาบา โดยเท่ียวบิน ET377 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 

ชัว่โมง) 
14.25 น. เดินทางถึงสนามบินแอดดิส อาบาบา 
 น าท่านเท่ียวชมกรุงแอดดิส อาบาบา (Addis Ababa) เมืองหลวงแห่งการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ

เอธิโอเปีย และปัจจุบนัเมืองหลวงแห่งน้ีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียว ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมา
เยือนมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีปแอฟริกา กรุงแอดดิส อาบาบาตั้งอยู่บนเชิงเขาทางด้านใตข้องภูเขาเอนโตโต 
(Mount Entoto) ค าว่า แอดดิส อาบาบา แท้จริงแล้วแปลว่า ดอกไมด้อกใหม่ เมืองดอกไม้ท่ีก าลงับานชูช่อ
ท่ามกลางทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ของทวปีแอฟริกา นอกจากน้ีแลว้ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ กรุงแอดดิส อาบาบา นั้น ยงั
เต็มไปดว้ยตน้ยูคาลิปตสั ซ่ึงเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่นมากแห่งหน่ึง จนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งตน้ยู
คาลิปตสั อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่ภูเขาเอนโตโต (Mount Entoto) เพื่อเก็บภาพความสวยงามของเมือง
แอดดิสอาบาบาจากมุมสูง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว Golden Tulip Adis Ababa Hotel ***** หรือเทยีบเท่า  
 

31 ก.ค. / 28 ส.ค. 2563 แอดดิส อาบาบา 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่จตุัรัสเมสเกล (Meskel Square) ซ่ึงถูกใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเทศกาลประจ าปี หรืองาน

ส าคญัๆต่างๆ โดยเฉพาะ เทศกาลเมสเกล (Meskel Festival) เทศกาลท่ีถูกจดัข้ึนในทุกๆส้ินเดือนกนัยายนเป็น
ประจ าของทุกปี และไม่ไกลจากจตุัรัสนกั จะเป็นท่ีตั้งของแอฟริกา ฮอลล์ (Africa Hall) อาคารส านกังานใหญ่แห่ง
คณะกรรมาธิการดา้นเศรษฐกิจของสหประชาชาติส าหรับแอฟริกา องคก์รท่ีก่อตั้งข้ึนในปี 1958 อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพสถานท่ีส าคญัตามอธัยาศยั น าท่านผา่นชมพระราชวงัแห่งชาติ (National Palace) หรือมีช่ือเดิมวา่ ยูบิลลี 
พาเลซ (Jubilee Palace)  อีกหน่ึงอาคารท่ีมีความสวยงามมากแห่งหน่ึงของเอธิโอเปีย สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1955 เพื่อ
เป็นเกียรติแด่ สมเด็จพระจกัรพรรดิของซิลเวอร์ ยูบิลลี (Emperor Haile Selassie's Silver Jubilee) ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ี
พ  านักของประธานาธิบดีแห่งเอธิโอเปีย  ได้เวลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติเอธิโอเปีย (National 
Museum of Ethiopia) เป็นอาคาร 3 ชั้น ท่ีสร้างข้ึนในแบบสไตล์อิตาเลียน ซ่ึงภายมีการจดัแสดงเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของประเทศ ท่ีมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ รวมไปถึงหลกัฐานทางโบราณคดีเป็น
จ านวนมาก น าท่านชมซากฟอสซิลของมนุษยดึ์กด าบรรพ ์หรือ โฮมินิดส์ ท่ีมีช่ือวา่ "ลูซ่ี " (Lucy ) ผูห้ญิงท่ีมีอายุ
เก่าแก่ท่ีสุดในโลก โดยมีอายุราว 3.5 ล้านปี แสดงอยู่ในตู้กระจก พร้อมด้วยข้อมูลเก่ียวกับการขุดค้นทาง
โบราณคดีต่างๆ  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุวิทยา (Ethnological Museum) อยูภ่ายในบริเวณมหาวิทยาลยัแอดดิส อาบาบา 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกจดัแสดงเร่ืองราวของชนเผ่าต่างๆ ในเอธิโอเปีย มีประมาณ 85 ชนเผ่าทัว่
ประเทศ ซ่ึงมีความเช่ือและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการแต่งกายท่ีแตกต่างกันไปตามถ่ินภูมิภาคต่างๆ 
นอกจากน้ียงัมีหอ้งนิทรรศการเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีของชาวเอธิโอเปียตั้งแต่เกิดจนถึงตาย รวมทั้งเร่ืองของ
การสู้รบ เกมส์การละเล่น การแต่งกาย ยาและการรักษาแผนโบราณ อาหารการกิน การหาเล้ียงชีพ การเกษตร
กรรม การล่าสัตว ์การประมง เป็นตน้ น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนตจ์อร์จ (St. George's Cathedral) มหาวิหารท่ี
สร้างข้ึนในแบบอาคารทรงแปดเหล่ียม ยอดหลงัคาเป็นโดมทรงกลม ซ่ึงออกแบบโดย Sebastiano Castagna และ
สร้างโดยนกัโทษชาวอิตาลี ท่ีพา่ยแพส้งคราม ท่ี Adwa ในปี 1896 ภายในมหาวหิารมีภาพเขียนฝาผนงัดว้ยสีสดใส 
เล่าเร่ืองจากคมัภีร์ไบเบิล นกับุญ และประวติัศาสตร์ของเอธิโอเปีย รวมทั้งภาพท่ีท าดว้ยหินโมเสส (mosaics) ท่ี
ดา้นนอกของโบสถมี์ระฆงัใบใหญ่ ซ่ึงเป็นของขวญัจากพระเจา้ซาร์นิโคลสัแห่งรัสเซียท่ีทรงมอบให้กษตัริยไ์ฮเล 
เซลาสซี แห่งเอธิโอเปีย จากนั้นน าท่านเขา้ชมมหาวิหารโฮลี ตรีนิต้ี (Holy Trinity Cathedral) มหาวิหารนิกาย
โอโธดอกซ์ ท่ีเคยไดรั้บการยกยอ่งวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอธิโอเปีย ซ่ึงปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ียงัคงมีความงดงาม และ
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงแอดดิส อาบาบาโดยมหาวิหารนั้นสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์เก่ียวกบัการปลดปล่อย
จากการยึดครองของอิตาลี ตวัอาคารมียอดโดมกลมใหญ่อยู่เหนืออาคารทรงเหล่ียม มีหอแหลมอยู่โดยรอบ 
ภายในเป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยไ์ฮเล เซลาสซี และของพระราชินี รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์องคอ่ื์น ๆ  

 
 
 



 

 

 

EHC-14D-ET-EASTAFRICA 

 น าท่านสู่ศูนยสิ์นคา้พื้นเมืองแห่งกรุงแอดดิส อาบาบา อิสระให้ท่านไดมี้เวลาช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองก่อนเดินทาง
กลบัสู่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งรับกระเป๋าใบใหญ่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
 

20.00 น. น าท่านสู่สนามบินแอดดิส อาบาบาเพื่อเช็คอิน 
22.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี ET608 (ใชเ้วลาบิน 8 ชัว่โมง) 
 สายการบินมีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

1 ส.ค. / 29 ส.ค. 2563 กรุงเทพมหานคร 
 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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14 วนั เปิดทริปแอฟริกาตะวนัออก 
(ชมส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศแอฟริกาตะวนัออก) 

ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี – โซมาเลยี – เอธิโอเปีย 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.ค. – ส.ค. 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 265,000 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 35,000 

ชั้น Business Class เพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm และเท่ียวบิน Ethiopian Airlines long haul เท่านั้น ) 

97,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  15 มกราคม 2563) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน ET/ J4/ 3T/ TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี และวซ่ีา 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
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กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง การไปเท่ียวประเทศในทวปีแอฟริกาจะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองก่อนเดินทางตามกฎการ
เขา้เมืองของประเทศในแถบนั้นโดยตอ้งน าส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อน
เดินทางประมาณ 10 วนั สามารถไปฉีดไดท่ี้หน่วยบริการวคัซีน ส าหรับท่านทีอ่ายุเกิน 60 ปี ทางโรงพยาบาลจะไม่ฉีดไข้เหลือง
ให้ ท่านสามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงพยาบาลได้ 
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวถีิ เขต ราชเทว ีโทร. 02-306-9199  
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167  
3. ศูนยว์ณัโรค เขต 10 โทร. 053-206-484  

*****ราคาวคัซีน 1,000-2,000 บาทต่อเขม็ การฉีดวคัซีนคร้ังหน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้10 ปี ***** 
ทางหน่วยบริการ จะใหเ้ป็นหนงัสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย****** 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ

ชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 
400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทั
ทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 

เอกสารการย่ืนวีซ่าแต่ละประเทศ จะแจ้งให้ท่านทราบอกีคร้ัง 
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แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 

14 วนั เปิดทริปแอฟริกาตะวนัออก 
(ชมส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวฒันธรรม... กบั 6 ประเทศแอฟริกาตะวนัออก) 

ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี – โซมาเลยี – เอธิโอเปีย 
 

ราคาทัวร์ 265,000 บาท    19 ก.ค. – 1 ส.ค. 2563  16-29 ส.ค. 2563    
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(INSIDE/ 

BALCONY) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

 
ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์........................... ................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 


