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เอธิโอเปีย ดนิแดนแห่งแสงแดดและสายลม ต้นก าเนิดแห่งมนุษยชาติ ชมโครงกระดูกของลูซ่ี 

บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ และอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่แห่งทวีปแอฟริกา 

 

 

 

 
 

129,000.- 
มดัจ ำทำ่นละ 

40,000.- 

ก ำหนดกำร
เดนิทำง 

25 เม.ย. – 06 
พ.ค. 61 

19 – 30 ก.ย. 61 

17 – 28 ต.ค. 61 14 – 25 พ.ย. 61 05 – 16 ธ.ค. 61 

** 26 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62 (เทศกำลปีใหม)่ ** 

 

 

วนัที ่1 : กรงุเทพฯ – แอดดสิ อบำบำ 
วนัที ่2 : แอดดสิ อบำบำ – พพิธิภณัฑ์สถำนแหง่ชำต ิ– พพิธิภณัฑ์ชำตพินัธุ์วทิยำ  
วนัที ่3 : แอดดสิ อบำบำ – บนิภำยในสู ่บำไฮร์ดำร์ – ลอ่งเรือทะเลสำบทำนำ    
วนัที ่4 : บำไฮร์ดำร์ – น ้ำตกไนล์สฟ้ีำ – บำไฮร์ดำร์ 
วนัที ่5 : บำไฮร์ดำร์ – กอนดำร์ – ชม ปรำสำท พระรำชวงัและอำคำรส ำคญัตำ่ง ๆ 
วนัที ่6 : กอนดำร์ – อทุยำนแหง่ชำตซิีเมยีน – กอนดำร์ 
วนัที ่7 : กอนดำร์ – บนิภำยในสู ่ลำลเิบลำ – เหลำ่โบสถ์หนิโบรำณกลุม่แรก 
วนัที ่8 : ลำลเิบลำ – เหลำ่โบสถ์หนิโบรำณกลุม่สอง 
วนัที ่9 : ลำลเิบลำ – บนิภำยในสู ่อกัซูม – วหิำรของพระแมม่ำรี  
วนัที ่10 : อกัซูม – วหิำรแหง่เยฮำ – อำรำมแหง่ Debre Damo 
วนัที ่11 : อกัซูม – แอดดสิ อบำบำ – ตลำดเมอร์คำโต ้– สนำมบนิ   
วนัที ่12 : แอดดสิ อบำบำ – กรงุเทพฯ 

 
 

เอธิโอเปีย 12 วัน  

บนิตรงและบนิภำยในโดยสำยกำรบนิเอธโิอเป่ียน แอร์ไลน์  

Gonder, Ethiopia 
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วนัที ่1  กรุงเทพฯ  

 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมูเิคำน์เตอร์สำยกำรบนิเอธโิอเป่ียน แอร์ไลน์ 

ประตู 10 แถว U 
 

วนัที ่2  แอดดสิ อบำบำ – พพิธิภณัฑ์สถำนแหง่ชำต ิ– พพิธิภณัฑ์ชำตพินัธุ์วทิยำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.45 น. เดนิทำงสู ่กรุงแอดดสิ อบำบำ โดยเทีย่วบนิ ET619  
06.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินกรุงแอดดิส อบำบำ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศเอธโิอเปีย ค ำวำ่ แอดดสิ อบำบำ มีควำมหมำยวำ่ ดอกไมพ้นัธุ์ใหม ่และยงัได้
ชื่อวำ่เป็นเมืองหลวงทีเ่กี่ยวกบัวงกำรทูตของแอฟรกิำ ยงัเป็นศูนย์รวมของควำมเป็น
เอกภำพของแอฟรกิำ 

  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เขำ Entoto เพือ่ชมววิเมอืง แอดดสิ อบำบำ ในแบบพำโนรำมำ่ 
น ำทำ่นชม พิพิธภณัฑ์สถำนแห่งชำติ ที่เต็มไปด้วยงำนศิลปะ เครื่องประดบั เครื่อง
แตง่กำย เครือ่งดนตรีและเครือ่งใช้ในชีวติประจ ำวนัทีน่่ำสนใจมำกมำย ทีส่ ำคญัทีสุ่ด 
คือ โครงกระดูกของ ลูซี่  (Australopithecus afarensis) บรรพบุรุษของมวล
มนุษย์ทีม่กี ำเนิดเมือ่กวำ่ 3.2 ลำ้นปีมำแลว้ ถูกพบเมือ่วนัที ่30 พ.ย. ปีค.ศ. 1974 จน
ท ำใหเ้อธโิอเปียไดร้บัฉำยำวำ่ “อูห่รือตน้ก ำเนิดแหง่มนุษยชำต”ิ   

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนชม พิพิธภณัฑ์ชำติพนัธุ์วิทยำ พิพิธภณัฑ์ที่น่ำสนใจที่สุดแห่งหน่ึงในทวีป

แอฟรกิำ เดมิเป็นพระรำชวงัของสมเด็จพระจกัรพรรดเิฮลี เซลำสซีที ่1 ทำ่นจะไดช้ม
นิทศักำรเกี่ยวกบัประวตัิทีน่่ำสนใจของพระรำชวงัแหง่น้ี รวมถึงรูกระสุนบนคนัฉ่อง
จำกกำรปฏวิตัิทำงทหำรในปีค.ศ. 1960 ชมวฏัจกัรแห่งชีวิตและงำนหตัถกรรมอนั
เลือ่งชือ่ของชนพื้นเมอืงเผำ่ตำ่ง ๆ   
น ำทำ่นชม โบสถ์เดอะ โฮลี ่ตรีนิตี้ (The Holy Trinity Cathedral) โบสถ์น้ีในภำษำ
อ ัมฮำริคมี ชื่ อ ว่ ำ  คิดิ สท์  เซลล ัซซี ่
(Kidist Selassie) เป็นโบสถ์คริสต์
ออโธด๊อกซ์ที่ติดอ ันด ับสู งสุดของ
แอดดิส อะบำบำ ซึ่งสร้ำงขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งควำมเป็นเอกรำชของ
เอธิโอเปียจำกกำรยึดครองของอิตำลี 
เป็นโบสถ์ส ำคญัที่ชำวคริสต์ให้ควำม
เคำรพสกักำระและมีควำมศกัดิสิทธิ ์

เป็นอนัดบัสองของเอธโิอเปีย 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Radisson Blue Hotel  หรือเทยีบเทำ่ 

National Museum Ethnographic Museum 
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วนัที ่3  แอดดสิ อบำบำ – บนิภำยในสู ่บำไฮร์ดำร์ – ลอ่งเรือทะเลสำบทำนำ    

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ Box breakfast / เดนิทำงสู ่สนำมบนิ 
07.10 น. ออกเดนิทำงสู ่บำไฮร์ดำร์ โดยเทีย่วบนิ ET126 
08.10 น. ถงึ บำไฮร์ดำร์ เจำ้ของฉำยำ “รเิวียรำ่แหง่เอธิโอเปีย” เมืองบำไฮร์ดำร์ มีควำมหมำย

ว่ำ ริมฝั่ งทะเล เป็นเมืองหลวงของแคว้นอมัฮำรำ เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนของ
เขตพเิศษ เป็นเมอืงหน่ึงทีม่คีวำมส ำคญัในดำ้นกำรทอ่งเทีย่วของประเทศ  

 เดินทำงสู่ ทะเลสำบทำนำ (Tana 
lake) ท ะ เล ส ำ บ ใ ห ญ่ สุ ด ข อ ง
เอธโิอเปีย ตน้ก ำเนิดของแมน่ ้ำไนล์สี
ฟ้ำ เมือ่มีฝนตกลงมำก็จะได้พื้นที่น ้ำ
ประมำณ 3,000-3,500 ตร.กม. 
และปริมำณน ้ ำจะลดลงเมื่อมีกำร
กอ่สรำ้งกำรควบคมุกำรไหลของน ้ำที่
จะลงไปยงัแม่น ้ ำบลูไนล์ และกำร
ควบคุมกำรไหลของน ้ำน้ีท ำให้เกิด
น ้ำตกบลูไนล์ และมกีำรสรำ้งสถำนีพลงัน ้ำดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำทำ่นล่องเรือทะเลสำบทำนำ  / แวะชมโบสถ์เกำ่แก ่ทำงครสิต์ศำสนำออร์โธดอ๊กซ์

ของ เอธิโอเปีย อำทิ โบสถ์ Azwa Mariam Monastery โบสถ์ที่มีควำมสวยงำม 
ซอ่นเรน้อยูใ่นป่ำ 

 โบสถ์ Bete Maryam Monastery หรือ The House of Mary หรือบำ้นแหง่พระ
แมม่ำรี  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Avanti Blu Nile หรือเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่4  บำไฮร์ดำร์ – น ้ำตกไนล์สฟ้ีำ – บำไฮร์ดำร์    

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  น ้ ำตกไนล์สี ฟ้ ำ 
(The Blue Nile Falls) ที่ไหลตก
จำกหน้ำผำสูง 42 ม.บนแม่น ้ ำทิส 
อเบย์ (Tis Abay) มีควำมหมำยว่ำ
“แม่น ้ำไนล์ที่มีละอองน ้ำเหมือนควนั
ไฟ” ซึ่งทีว่นัน้ีปริมำณน ้ำที่ไหลลงมำ
ไดล้ดลงมำ เพรำะวำ่มกีำรสรำ้งสถำนี
ควบคุมพลงัน ้ำ และเป็นเขื่อนในกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ แตน่ ้ำตกบลูไนล์ก็
ยงัเป็นสถำนทีส่นใจของนกัทอ่งเทีย่ว  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
14.00 น. เดนิทำงกลบัสู ่บำไฮร์ดำร์   

น ำทำ่นชมเมอืงบำไฮร์ดำร์ และเดนิเลน่ ตลำดพื้นเมอืงบำไฮร์ดำร์ 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Avanti Blu Nile หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัที ่5  บำไฮร์ดำร์ – กอนดำร์ – ชม ปรำสำท พระรำชวงัและอำคำรส ำคญัตำ่ง ๆ 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กอนดำร์ ต ัง้อยูท่ำงดำ้นเหนือของทะเลสำบทำน่ำ ในอดีตเมอืงน้ีเคย
เป็นเมืองหลวงของอำณำจกัรพวกเอธิโอเปียน และจงัหวดัเบเก็มเดอร์ เจ้ำของฉำยำ 
“นครคำเมล็อตแหง่ทวีปแอฟริกำ” นครในต ำนำนปรมัปรำขององักฤษในศตวรรษที ่
12 ทีไ่มใ่ช่เรื่องจริง แต่กอนดำร์เป็นเมืองจริงที่ได้รบักำรขึ้นทะเบียนมรดกโลกทำง
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1979 ระหวำ่งทำงชม ปรำสำท Guzara 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำทำ่นเขำ้ชม ปรำสำท พระรำชวงัและอำคำรส ำคญัตำ่ง ๆ ในเขตพระรำชฐำน โดย

พระรำชวงัหลกัๆทีจ่ะต้องเยี่ยมชม คือ พระรำชวงัฟำซิลำดำส ทีไ่ด้สงัเครำะห์ศิลปะ
กำรกอ่สรำ้งของอนิเดีย โปรตุเกส แขกมวัร์ และอำณำจกัรอกัซุมเข้ำดว้ยกนัไดอ้ย่ำง
ลงตวั ชมห้องรบัรอง และห้องจดัเลี้ยง และ พระรำชวงัของกษัตริย์ไอยำซุที่ 1 
(ครองรำชย์ค.ศ. 1682 – 1706) ทรงเป็นกษตัรย์ิทีย่ิง่ใหญท่ีสุ่ดในยุครุง่เรืองของกอน
ดำร์ พระรำชวงัแห่งน่ีเคยถูกบนัทึกไว้ว่ำ มีควำมสง่ำงำมกว่ำที่พ ำนกัของกษัตริย์
โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่ น่ำเสียดำยที่ถูกแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 1704 ท ำลำยและถูก
กองบนิองักฤษทิง้ระเบดิในช่วงสงครำมโลกคร ัง้ที ่2 กระนั้นรอ่งรอยแหง่ควำมงำมก็
ยงัหลงเหลือใหจ้นิตนำกำรได ้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Goha Hotel หรือเทยีบเทำ่ 
 

 วนัที ่6  กอนดำร์ – อทุยำนแหง่ชำตซิีเมยีน – กอนดำร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อทุยำนแหง่ชำตเิทอืกเขำซีเมยีน เพลดิเพลนิกบัทศันียภำพงำม
แปลกตำสองขำ้งทำงทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ดในโลก อทุยำนซีเมยีนมพีืน้ทีถ่งึ 220 ตร.กม. 
(137,500 ไร)่  และไดร้บักำรขึน้ 
ทะเบยีนมรดกโลกทำงธรรมชำตทิีม่เีอกลกัษณ์ในปีค.ศ. 1978  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบปิกนิค 
บำ่ย ชม อุทยำนแหง่ชำตเิทือกเขำซีเมียน เป็นทีอ่ยูข่องบรรดำสตัว์ป่ำเฉพำะถิน่หลำยพนัธุ์ 

อำท ิลงิเกลำดำ แพะภเูขำ(Walia ibex) สุนขัป่ำเอธโิอเปีย ฯลฯ และเป็นทีต่ ัง้ของยอด
เขำสูงสุดในเอธิโอเปีย ยอดเขำดำเชน(Ras Dashen) สูง 4,543 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ำทะเล มีควำมส ำคญัและควำมงำมมำกจนได้รบักำรขึ้นบญัชีมรดกโลกในปี 
ค.ศ. 1978 และทำ่นสำมำรถเดนิเทำ้สู ่น ้ำตกจมิบำร์ 

15.00 น. เดนิทำงกลบัสู ่กอนดำร์ 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Goha Hotel หรือเทยีบเทำ่ 
 

Semien Mountain 
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วนัที ่7  กอนดำร์ – บนิภำยในสู ่ลำลเิบลำ – เหลำ่โบสถ์หนิโบรำณกลุม่แรก 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม / เดนิทำงสู ่สนำมบนิ 
09.05 น. เดนิทำงสู ่ลำลเิบลำ โดยเทีย่วบนิ ET122 
10.20 น. เดนิทำงถงึ เมืองลำลเิบลำ เจำ้ของฉำยำ 

“ประวตัิศำสตร์และควำมลึกลบัทีถู่กแช่
แข็งในโขดหนิ”ต ัง้อยู่ในแควน้อมัฮำรำ 
ทำงด้ำนเหนือของประเทศ อยู่สูงกว่ำ
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 2,500 เมตร มี
ชื่อเสียงในด้ำนโบสถ์ที่มีเสำเป็นหิน 
และยงัเป็นเมืองหน่ึงทีม่ีควำมศกัดิส์ทิธิ ์

และเป็นจุดศูนย์กลำงของผู้ที่จะมำท ำ
กำรจำรกิแสวงบญุ ซึง่เป็นรองจำกเมอืง
อกัซุมและไมเ่หมอืนเมอืงอกัซุม  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนชม เหล่ำโบสถ์หินโบรำณกลุ่มแรก (The First group of Rock Hewn 

Churches) ซึง่ประกอบไปดว้ยโบสถ์ตำ่งๆ 6 หลงั  
- Bet Medhane Alem เป็นโบสถ์หินเอกอุที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่เก็บไม้

กำงเขนทีเ่กำ่แกเ่อำไว ้ 
- Bet Maryam โบสถ์หนิทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในบรรดำกลุม่โบสถ์หนิโบรำณแหง่ลำลเิบลำ่  
- Bet Golgotha เป็นโบสถ์หนิทีโ่ดดเด่นในดำ้นศิลปะกำรแกะสลกัและภำพเขียน

ภำยในโบสถ์ อกีท ัง้เป็นทีเ่ก็บพระศพของกษตัรย์ิลำลเิบลำ่ 
- Bet Mika’el และ Bet Meskel และ Bet Ghel โบสถ์หินท ัง้สำมหลงัน้ีอยู่ใน

บรเิวณเดียวกนัทำงดำ้นทศิเหนือของแมน่ ้ำจอร์แดน 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Maribela Hotel หรือเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่8  ลำลเิบลำ – โบสถ์ Yemrehanna Kristos – เหลำ่โบสถ์หนิโบรำณกลุม่สอง  

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดิ น ท ำ งสู่  โ บ ส ถ์  Yemrehanna Kristos ซึ่ ง ต ั้ ง อ ยู่ ท่ ำม ก ล ำงธ ร รม ช ำต ิ
สถำปัตยกรรมและกำรออกแบบเป็นแบบโบรำณ ภำยในมีโพรงถ ้ำหิน และเต็มไป
ดว้ยผลงำนศลิปะบนเสำผนงัและบนหลงัคำ  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำทำ่นชม เหลำ่โบสถ์หนิโบรำณกลุม่สอง (The Second group of Rock-Hewn 

Churches) ซึง่ประกอบไปดว้ยโบสถ์ตำ่งๆ  5 หลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Yemrehanna Kristos 

Bet Giyorgis 
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- Bet Giyorgis เป็นโบสถ์หนิทีไ่ดร้บักำรปกป้องดูแลรกัษำสภำพคงเดมิของโบสถ์
ทีด่ีทีส่ดุ ต ัง้อยูท่ำงทศิตะวนัตกของแมน่ ้ำจอร์แดน 

- Bet Amanuel เป็นโบสถ์หนิทีถ่ือวำ่เป็นวหิำรหลวงแหง่ลำลเิบลำ่ 
- Bet Merkorios เป็นโบสถ์หนิทีถ่ือวำ่เป็นคกุหลวงแหง่ลำลเิบลำ่ 
- Bet Abba Libanos และ Bet Gabriel-Rufael เป็นโบสถ์หินที่ถือว่ำเป็น

พระรำชวงัหลวงแห่งลำลิเบล่ำ เหล่ำโบสถ์หินโบรำณท ั้งหมดมีอุโมงค์ใต้ดิน
เชือ่มตอ่ถงึกนั และโบสถ์ทกุหลงัมกีำรเจำะหนิแกะสลกัอยำ่งงดงำมตำมแบบศลิปะ
ของชำวคริสต์เอธิโอเปีย อีกท ั้งยงัได้รบัคดัเลือกให้เป็น World Heritage Site 
จำก Unesco ดว้ย 

 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Maribela Hotel หรือเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่9  ลำลเิบลำ – บนิภำยในสู ่อกัซูม – วหิำรของพระแมม่ำรี  

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม / เดนิทำงสู ่สนำมบนิ 
10.40 น. ออกเดนิทำงสู ่อกัซูม โดยเทีย่วบนิ ET122 
11.20 น. เดนิทำงถงึ อกัซูม 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนชม วิหำรของพระแม่มำรี กล่ำวกนัว่ำ พระผู้เป็นเจ้ำเสด็จลงจำกสวรรค์เพื่อ

ประกำศิตให้สร้ำงโบสถ์ ณ จุดน้ี ระหว่ำง
โบสถ์เก่ำ (อนุญำตเฉพำะผู้ชำย) อำจเป็น
โบสถ์ทำงคริสต์ศำสนำแห่งแรกในทวีป
แอฟริกำ สร้ำงขึ้นคร ั้งแรกในศตวรรษที่ 4 
ในรชัสมยัของกษัตริย์เอซำนำ และโบสถ์
ใหม ่ทีส่รำ้งในทศวรรษที ่1960 เพื่อสตรีจะ
ไดม้ีโอกำสมนสักำรพระผู้เป็นเจ้ำดว้ย กลำ่ว
กนัวำ่ หบีแหง่พนัธสญัญำของโมเสส ทีพ่ระผู้
เป็นเจ้ำทรงเขียนบญัญตั ิ10 ประกำรด้วยพระหตัถ์ของพระองค์เองบนเขำไซไน ถูก
เก็บรกัษำไวอ้ย่ำงปลอดภยัสูงสุดระหว่ำงโบสถ์ท ัง้สองน้ี น่ีเป็น ปริศนำที ่2 ทีช่วนให้
คดิ 

 ชม Dungur Palace พระรำชวงัหลวงของ พระรำชินีชีบำ สรำ้งในศตวรรษที่ 10 
กอ่นครสิตกำล  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Yared Yaredzema Hotel หรือเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่10  อกัซูม – วหิำรแหง่เยฮำ – อำรำมแหง่ Debre Damo 

Temple of Yeha      Debre Damo Church 
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เดนิทำงสู ่ ภเูขำอดัวำ (Adwa Mountain) ในอดีตเคยเป็นสนำมรบระหวำ่ง
อำณำจกัรเอธโิอเปีย และอำณำจกัรแหง่อติำลี ในปีค.ศ. 1896 / ชม วหิำรแหง่เยฮำ 
(Temple of Yeha) ในอดีตเป็นเมอืงหลวงแหง่อำรยธรรมแรกของเอธโิอเปีย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบปิกนิก 
บำ่ย เดนิทำงสู ่ภูเขำ Debre Damo ซึง่เป้นภเูขำทีร่ำบ / ชม อำรำมแหง่ Debre Damo 

อำรำมทีเ่ขำ้ถงึไดโ้ดยเชือกขึน้หน้ำผำ ชนัสงู 15 เมตร เป็นโบสถ์ทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุใน
เอธโิอเปียทีย่งัคงอยูใ่นรปูแบบด ัง้เดมิและมเีพียงผูช้ำยเทำ่นัน้ทีส่ำมำรถเยีย่มชมได ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
เขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Yared Yaredzema Hotel หรือเทยีบเทำ่ 
  

วนัที ่11  อกัซูม – แอดดสิ อบำบำ – ตลำดเมอร์คำโต ้– สนำมบนิ  

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม / เดนิทำงสู ่สนำมบนิ 
10.00 น. ออกเดนิทำงสู ่แอดดสิ อบำบำ โดยเทีย่วบนิ ET129 
11.20 น. เดนิทำงถงึ แอดดสิ อบำบำ  
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ถำ่ยรปู เลือกชมเลือกซ้ือของทีร่ะลกึและของฝำกส ำหรบัคนพเิศษ

ที ่เมอร์คำโต้ (Mercato) ตลำดกลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกำ ตลำดกำรค้ำ
ใหญท่ีม่ีสีสนัชีวติชีวำ เสน่ห์ของตลำดทีน่ี่ คือ ภำยในเมอร์คำโตจ้ะมีตรอกซอกซอยที่
ซบัซ้อนวกวนและไม่มีป้ำยทำงชดัเจน ซึ่งท่ำนสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำได้ทุกอย่ำงที่
ต้องกำรเพรำะมีสินค้ำที่หลำกหลำยต ั้งแต่ของรำคำถูกยนัของรำคำแพง / แวะซื้อ
กำแฟที่ขึ้นชื่อแบรนด์ดงัของเอธิโอเปียอย่ำง Tomoca Coffee เพื่อเป็นของฝำก
ใหก้บัเพือ่นฝูงและคนทีค่ณุรกั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืงในแบบตน้ฉบบัเอธโิอเป่ียน พรอ้ม
ชมระบ ำพ้ืนเมอืง 

  เดนิทำงสู ่สนำมบนิ 
 

วนัที ่12 แอดดสิ อบำบำ – กรุงเทพฯ  

 
00.35 น.  เดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ ET616 
04.55 น.  เดนิทำงถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

---------------------------------------------------------------- 
 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร์เอธโิอเปีย 12 วนั 9 คนื (ET) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 25 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 19 – 30 ก.ย. 61 

17 – 28 ต.ค. 61 14 – 25 พ.ย. 61 05 – 16 ธ.ค. 61 

** 26 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62 (เทศกำลปีใหม)่ ** 

รำยละเอียดอตัรำคำ่บรกิำรส ำหรบัคณะเดนิทำง 10 ทำ่น รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่รำคำทำ่นละ   129,000.- 

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 129,000.- 

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 127,000.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จำกคำ่ทวัร์ทำ่นละ   13,000.- 
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อตัรำน้ี
รวม 

1. ค่ำต ั๋วเครื่องบิน ไป - กลบั ช ัน้ประหยดั (Economy Class) สำยกำรบินเอธิโอเป่ียน แอร์ไลน์ 
และคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแหง่ทีร่ะบใุนรำยกำร 

2. คำ่พำหนะทีร่ะบใุนรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ 
3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ และคำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร   
4. คำ่ทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบใุนรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ทำ่น พรอ้มอำหำรเชำ้ 
5. คำ่ธรรมเนียมวีซำ่เขำ้ประเทศเอธโิอเปีย (แบบออนไลน์)  
6. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ 
7. คำ่ทปิไกด์ทอ้งถิน่  
8. หวัหน้ำทวัร์คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
9. เจำ้หน้ำทีบ่รกิำรและอ ำนวยควำมสะดวก ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 
10. เจำ้หน้ำทีอ่ ำนวยควำมสะดวกทีศ่นูย์ยืน่วีซำ่ 
11. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสำรเดนิทำงพรอ้มเลม่โปรแกรมทวัร์” 
12. อำหำรเสรมิระหวำ่งกำรเดนิทำง  
13. น ้ำดืม่ระหวำ่งกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ทำ่น ตลอดกำรเดนิทำง 
14. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 2,000,000 บำท และค่ำรกัษำพยำบำล 

ตลอดกำรเดนิทำง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม์)  
15. คำ่น ้ำหนกักระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋ำใบเล็ก 

ส ำหรบัถือขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้ำหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
16. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และคำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % (จำกคำ่บรกิำร)        

อตัรำน้ี
ไมร่วม 

1. คำ่ธรรมเนียมท ำหนงัสอืเดนิทำง 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิคำ่ซกัรีด คำ่โทรศพัท์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ  
3. คำ่ทปิหวัหน้ำทวัร์ ทำ่นละ 1,200 บำท ตลอดกำรเดนิทำง  
4. คำ่พนกังำนยกกระเป๋ำเขำ้ - ออก ในโรงแรม 

เงือ่นไข 
กำร
ส ำรองที ่

งวดที ่1 : ส ำรองทีน่ ั่ง มดัจ ำทำ่นละ 40,000 บำท    
พรอ้มสง่ส ำเนำใบโอนเงนิและส ำเนำหน้ำหนงัสอืเดนิทำงมำยงับรษิทัฯ Line: 
0963949665 หรือทำงอเีมล์ naruemitr1@hotmail.com 
งวดที ่2 : ช ำระสว่นทีเ่หลือ 30 วนั ลว่งหน้ำกอ่นออกเดนิทำง 

กำรช ำระ
เงนิ 
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กำร
ยกเลกิ 

กรณีทีบ่รษิทัทวัร์ยกเลกิกำรเดนิทำง 
นบัต ัง้แตว่นัทีบ่รษิทัทวัร์แจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงกบัลูกคำ้ ทำงบรษิทัจะด ำเนินกำรคนื
เงนิใหผู้ช้ ำระเงนิมดัจ ำภำยใน 15 วนัท ำกำร  
- เอกสำรกำรรบัเงนิคนื ส ำเนำบตัรประชำชนผูโ้อนเงนิมดัจ ำพรอ้ม เซ็นรบัรองส ำเนำ  
- ส ำเนำหน้ำสมุดบญัชีผูโ้อนเงนิมดัจ ำ (ชือ่บญัชีจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดั
จ ำเทำ่นัน้) 
กรณีผูเ้ดนิทำงยกเลกิกำรเดนิทำงเอง แตก่รุป๊ทวัร์สำมำรถเดนิทำงได้ 
ทำงบรษิทัจะด ำเนินกำรคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ดัจองภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัทีก่รุป๊
ทวัร์เดนิทำงกลบัมำถงึประเทศไทย 
- เอกสำรกำรรบัเงนิคนื ส ำเนำบตัรประชำชนผูโ้อนเงนิมดัจ ำพรอ้ม เซ็นรบัรองส ำเนำ  
- ส ำเนำหน้ำสมุดบญัชีผูโ้อนเงนิมดัจ ำ (ชือ่บญัชีจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดั
จ ำเทำ่นัน้) 
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 60 วนั ไมห่กัคำ่ใชจ้ำ่ย  
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 41 - 59 วนั หกัคำ่ใช้จำ่ย 20,000 บำท  
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 31 - 40 วนั หกัคำ่ใช้จำ่ย 40,000 บำท 
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 21 - 30 วนั หกัคำ่ใช้จำ่ย 50% ของคำ่ทวัร์ 
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 11 - 20 วนั หกัคำ่ใช้จำ่ย 75% ของคำ่ทวัร์ 
ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 1 - 10 วนั หกัคำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของคำ่ทวัร์ 

1. บริษทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั อำทิ กำร
ล่ำช้ำของสำยกำรบิน กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ สภำพภูมิอำกำศ กำรก่อจลำจล อุบตัิเหตุ  
ปญัหำกำรจรำจร ฯลฯ ท ัง้น้ีจะค ำนึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษำผลประโยชน์ของท่ำนไว้ใหม้ำก
ทีส่ดุ  
2. เน่ืองจำกกำรทอ่งเทีย่วน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในตำ่งประเทศ ทำ่นไม่
สำมำรถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคืน ในกรณีทีท่ำ่นปฏเิสธหรือสละสทิธิใ์นกำรใช้บรกิำรนัน้ทีท่ำงทวัร์จดั
ให ้ 
3. หำกทำ่นถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมือง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิคำ่
ทวัร์ทีท่ำ่นช ำระแลว้  
4. หำกวนัเดนิทำงหนงัสือเดนิทำงของทำ่นช ำรุด (อำท ิขำด เปียกน ้ำ) ทำงสำยกำรบนิไมอ่นุญำต 
ใหเ้ดนิทำง บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 


