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NT537
ทวัรเ์อธโิอเปีย ดนิแดนอารยธรรมเกา่แก ่ตน้กําเนดิแหง่มนุษยชาต ิ9 วัน 6 คนื (ET)
ทัวรเ์อธโิอเปีย , 9 วัน 6 คนื ,

Kanta Lodge  , Buska Lodge  , Golden Tulip Addis Ababa Hotel  , Haile Resort Arbaminch  , Eco
OmoResort

แอดดสิอบาบา - เนนิเขาเอ็นโตโต ้- พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- พพิธิภณัฑช์าตพินัธุว์ทิยา 
อารบามนิห ์- ทะเลสาบชาโม - จนิคา - หมูบ่า้นเทอรม์ ี- แมน่้าํโอโม - หมูบ่า้นของชนเผา่ดาเซนเนคส ์

เทอรม์ ี- คอนโซ - หมูบ่า้นคอนโซ - เผา่ดอเซ่ - หบุเขาทรดุ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ

22.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์U ประต1ู0 สายการบนิเอธโิอเปียนแอรไ์ลน์

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - แอดดสิอบาบา - เอ็นโตโต ้- พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- พพิธิภณัฑช์าตพินัธุว์ทิยา

00.30 น.



ออกเดนิทางสู ่เมอืงแอดดสิ อบาบา ดว้ยเทยีวบนิท ีET 609 บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง (ใชเ้วลาทําการบนิโดยประมาณ 8.30
ชวัโมง)

05.00 น.
เดนิทางมาถงึ สนามบนิแอดดสิอะบาบา โบล/ีกรุงแอดดสิ อบาบา ผา่นพธิกีารตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงและศลุกากร รวมคา่วซีา่
(แบบออนไลน)์ เมอืงแอดดสิ อบาบา (Addis Ababa)ทแีปลวา่ ดอกไมด้อกใหม่ (The New Flower) 

เมอืงแอดดสี อบาบา นครหลวงของ เอธโิอเปีย ซงึเป็นประเทศทอียู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของทวปีแอฟรกิา กรุงแอดดสี อบาบา
เป็นเมอืงทมีเีรืองราวและสถานทน่ีาสนใจหลายแหง่ ลว้นแตม่คีวามเกยีวขอ้งกับอารยธรรมอันยาวนานกวา่ 3,000 ปี ของประเทศเอธโิอเปีย 

จากนัน นําทา่นขนึไปยังจดุชมววิของ เมอืงแอดดสิ อบาบา ณ เนนิเขาเอ็นโตโต้
เพอืชมววิทวิทัศนพ์าโนรามาไม่มสีงิใดมาบดบังความสวยงามอลังการของเมอืงหลวงแหง่นี 

ตอ่มานําทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ( Ethiopia National Museum ) จดุเดน่ของพพิธิภัณฑแ์หง่นี คอื
เป็นทเีก็บรวบรวมสงิประดษิฐท์างโบราณคดทีมีคีา่มาก  ๆโดยเฉพาะอย่างยงิ ลซู ี( Lucy ) โครงกระดกูของบรรพบรุุษยุคแรกของมนุษยท์มีอีายุกวา่
3.5 ลา้นปี ซงึเกา่แกท่สีดุในโลกทถีูกคน้พบเมอืปีค.ศ. 1974 ในประเทศเอธโิอเปีย
โครงกระดกูและกะโหลกศรีษะทจัีดแสดงไวใ้นพพิธิภัณฑนี์เป็นของจําลองเสมอืนจรงิ
สว่นลซูขีองจรงิยังคงถูกเก็บรักษาเอาไวอ้ย่างดเีพอืความปลอดภัยเนืองจากโครงกระดกูเปราะบางมาก

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑช์าตพินัธุว์ทิยา (Ethnological Museum) อยู่ภายในบรเิวณมหาวทิยาลัยแอดดสี อบาบาพพิธิภัณฑช์าตพัินธุว์ทิยา
แบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่  ๆสว่นแรกจัดแสดงเรืองราวของชนเผา่ตา่ง  ๆในเอธโิอเปีย มปีระมาณ 85 ชนเผา่ทัวประเทศ
ซงึมคีวามเชอืและวถิชีวีติความเป็นอยู่ รวมทังการแตง่กายทแีตกตา่งกันไปตามถนิภมูภิาคตา่ง  ๆนอกจากนี
มหีอ้งนทิรรศการเกยีวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวเอธโิอเปียตังแตเ่กดิจนถงึตาย รวมทังเรืองของการสูร้บ เกมสก์ารละเลน่ การตกแตง่ร่างกาย
ยาและการรักษาแผนโบราณ อาหารการกนิ การหาเลยีงชพี การเกษตรกรรม การลา่สตัว ์การประมง

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Golden Tulip Addis Ababa Hotel ระดับ 5 ดาว* หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
แอดดสิอบาบา - อารบามนิห์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทพัีก 

จากนัน นําทา่นเดนิทางออกไปทางตะวันตกเฉียงใตข้องแอดดสิอาบาบาสู ่เมอืงอารบามนิหผ์า่นฮสัซานา (Hossana)
หนงึในดนิแดนทเีขยีวชอุ่มและอุดมสมบรูณ์ทสีดุของเอธโิอเปีย ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชาตแิละวถิชีวีติของชนเผา่
Silteทสีรา้งบา้นดว้ยวธิธีรรมชาต ิและหลังคามุงจากทรงกลมทํามาจากตน้กลว้ย (รถทใีชเ้ดนิทางตลอดทรปิ2014 model 4WD Toyota Land
Cruiser)

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นตอ่ไปยังเมอืง อารบามนิห ์(Arbaminch) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มภมูทัิศนท์สีวยงามเป็นอย่างมากและสามารถมองเห็นทะเลสาบอบายา
(Abaya) และทะเลสาบชาโม (chamo)หนงึในสถานททีอีุดมสมบรูณ์และเขยีวชอุ่มตลอดปีของประเทศเอธโิอเปียเมอืงอารบามนิห(์Arbaminch)
ซงึตังอยู่เขตกาโม่ โกฟาทางดา้นใตข้องประเทศ และอยู่สงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 1,285 เมตร ซงึเป็นเขตของชนเผา่ดังเดมิของเอธโิอเปีย
ทน่ีาสนใจทสีดุในโลก (อยู่ในลําดับ 25 ชนเผา่ทกํีาลังจะหายสาบสญูไป)

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร



ทพีกั
Haile Resort Arbaminch ระดับ 4 ดาว* หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อารบามนิห ์- ทะเลสาบชาโม - จนิกา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทพัีก 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบชาโม (Chamo) ลอ่งเรือยามเชา้ชมจระเขแ้ละฮปิโปตามธรรมชาติ
(จระเขบ้างตัวมคีวามยาวทสีดุในแอฟรกิามคีวามยาวถงึ 8 เมตร) 

หลังจากนันเดนิทางไปยัง เมอืงจนิคา (Jinka) ทตัีงอยู่ทางใตข้องเอธโิอเปียตังอยู่ทางตะวันตกของอารบ์ามนิห์
เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในแถบโอโมและถูกขนามนามวา่เป็น “ปารีสแหง่แดนใต”้ ทนีีมกีลุม่ชาตพัินธุพ์นืเมอืง 16 ชนเผา่
รวมถงึกลุม่ชาตพัินธุอ์นืทอีาศัยอยู่ในเอธโิอเปีย เมอืงนีตังอยู่ในบรเิวณเนนิเขาของทรีาบสงูทาม่า ณ ระดับความสงู 1,490เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล
เมอืงจนิคาถอืเป็นหนงึในจดุหมายปลายทางสําคัญของนักทอ่งเทยีวในการมาเยือนประเทศเอธโิอเปีย

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นการใชช้วีติของชาวพนืเมอืงและชนเผา่ตา่ง  ๆอาทเิชน่ เผา่ Ari, Bennaและ Tsemay

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Eco OmoResort หรือ เทยีบเทา่ 
**ไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากมอีากาศเย็นตลอดทงัปี มเีครอืงทําน้าํอุน่บรกิาร**

วนัท ี5
จนิกา - หมูบ่า้นชนเผา่เมอซ ี- เทอรม์ี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทพัีก

จากนัน นําทา่นเขา้สู ่อทุยานแหง่ชาตมิาโก (Mago National Park) ชมความหลากหลายของบรรดาสรรพสตัวท์อีาศัยอยู่ภายในอุทยานแหง่นี
อาท ิชา้ง, ยีราฟ, มา้ลาย และทหีา้มพลาดคอืวัฒนธรรมของ ชนเผา่เมอรซ์ ี(Mursi Tribe) หรือเรียกตัวเองวา่ มุน (Mun)
ทอีาศัยอยู่ใกลแ้ม่น ้าํโอโม (Omo River) ผูห้ญงิเผา่เมอซจีะใชแ้ผน่ไมห้รือ แผน่ดนิเผากลมๆใสไ่วท้บีรเิวณรมิฝีปากลา่ง โดยจะใสเ่มอือายุได ้15-
16 ปี สําหรับหญงิสาวทไีม่ไดแ้ตง่งานจะขยายขนาดของแผน่จานใหม้ขีนาดใหญ่ขนึเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีวและเป็นการเพมิรายไดใ้หก้ับตนเอง
ชนเผา่เมอซเีป็นกลุม่ชาตพัินธุท์โีดดเดยีวมากทสีดุและอยู่ใกลช้ายแดนประเทศซดูาน มคีวามเชอืเรืองธรรมชาติ
พอ่มดมพีธิกีรรมททํีาเพอืการปกป้องชวีติผูช้าย สตัวป่์า โรครา้ย และจากการโจมตจีากชนเผา่อนืๆ
รัฐบาลเอธโิอเปียจงึจัดใหก้ลุม่ชาตพัินธุM์ursiและ Suriภายใตช้อืกลุม่ Surma 

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับเมอืงจนิกาเพอืรับประทานอาหารกลางวัน

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นเทอรม์ ี(Turmi) ทมีชีนเผา่ฮามารอ์าศัยอยู่รอบๆ
พนืทขีองบรเิวณแหง่นีใหท้า่นไดช้มวัฒนธรรมทสํีาคัญของชนเผา่นี ซงึเป็นเอกลักษณ์และประเพณีทรีูจั้กกันด ีคอื การกระโดดขา้มวัว (Bull
Jumping) โดยเรมิจากการทเีป็นเด็กผูช้ายและกําลังจะเตบิโตกลายเป็นผูใ้หญ่
โดยในการเรมิแรกจะมกีารเตน้รําของพวกผูห้ญงิทมีคีวามสมัพันธก์ันโดยการแตง่กายใหส้วยงามตามประเพณี
และก็จะมกีารเชอืเชญิเด็กผูช้ายใหม้าร่วมงานในการกระโดดขา้มหลังวัว (กจิกรรมนีขนึอยู่กับชนเผา่นัน  ๆวา่จะมใีนวันนันหรือไม่) 

ระหวา่งทาง แวะชม หมูบ่า้นของชนเผา่ตา่งๆของเอธโิอเปีย อาท ิชนเผา่อารี(Ari) ทมีชีอืเสยีงในเรืองของการทําเครืองปันดนิเผา, ชนเผา่เบนนา



(Benna) ทมีเีอกลักษณ์โดยการนําดนิปนูสขีาวมาทาตัวเพอืตกแตง่ร่างกาย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Buska Lodge หรือเทยีบเทา่ 
**ไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากมอีากาศเย็นตลอดทงัปี มเีครอืงทําน้าํอุน่บรกิาร**

วนัท ี6
เทอรม์ ี- เผา่ดาเซนเนคส ์- คอนโซ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทพัีก 

จากนัน นําทา่นเดนิทางไปยัง แมน่้าํโอโม เพอืนังเรือแคนนูนขา้มแม่น ้าํ นําทา่นเดนิทางไปเยือน หมูบ่า้นของชนเผา่ดาเซนเนคส ์(Dassanech
Tribe) เป็นชนเผา่ทมีคีวามเกา่แกท่สีดุเผา่หนงึของแอฟรกิาและชนเผา่นี ยังเป็นตน้แบบของชนเผา่ในเคนย่าและซดูานอกีดว้ย
ทอีาศัยอยู่ตามรมิหบุเขาของแม่น ้าํโอโม ทมีกีารปลกูบา้น และวาดสตีามร่างกาย มกีารสํารวจนับคนทอียู่อาศัยไดป้ระมาณ 48,000
คนหบุเขาของแม่น ้าํโอโมนี ไดถู้กเรียกวา่ แนวหนา้สดุทา้ยของชาวแอฟรกิัน (African’sLast Frontier) แม่น ้าํโอโมนี มคีวามยาวประมาณ 400
ไมล ์และไหลจากทางเหนือลงมาทางดา้นใตม้ายังทะเลสาบเทอรก์าน่า และมชีนเผา่ใหญ่ๆอาศัยอยู่ในบรเิวณนีถงึ 9 ชนเผา่
ซงึมปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 225,000 คน และไดอ้าศัยความเป็นอยู่ของแม่น ้าํนี ในการดํารงชวีติและรวมทังรักษาโรคภัยไขเ้จ็บอกีดว้ย จ

ากนันนําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงเทอรม์ ีเพอืรับประทานอาหารกลางวัน

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่คอนโซ (Konso)ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม หมูบ่า้นชนเผา่ Tsemay

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Kanta Lodge หรือเทยีบเทา่ 
**ไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากมอีากาศเย็นตลอดทงัปี มเีครอืงทําน้าํอุน่บรกิาร**

วนัท ี7
หมูบ่า้นคอนโซ - อารบามนิห์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทพัีก 

นําทา่นชม หมูบ่า้นคอนโซ ท ีUNESCO ยกใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกเมอืวันท ี30 กันยายน ค.ศ.1997
โดยสงิทน่ีาสนใจในหมู่บา้นนีคอืบา้นเรือนทตัีงอยู่บนเนนิเขาและไมแ้กะสลักทเีรียกวา่ Waka ใช ้เป็นสญัลักษณ์รําลกึถงึเหลา่บรรพบรุุษผูล้ว่งลับ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอารบ์ามนิห ์(Arba Minch)

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นนังรถตอ่ไปเพอืเยียมชมชน เผา่ดอเซ ่(Dorze) ท ีChencha ไดเ้วลานําทา่นกลับไปสู ่อารบามนิห์

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Haile Resort Arbaminch ระดับ4ดาว* หรือเทยีบเทา่



วนัท ี8
อารบามนิห ์- แอดดสิอบาบา - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงแอดดสิอบาบา ระหวา่งทางทา่นจะไดทั้ศนียภ์าพของ หบุเขาทรุด (Great Rift Valley) คอืหบุเขารอยเลอืนขนาดใหญ่
เป็นรอยแยกยาวตอ่เนืองขนาดยาวทสีดุในโลก ขนาดความกวา้งประมาณ 30-100 กโิลเมตร เป็นหนา้ผาดงิจากทรีาบสงูรอบ  ๆลกึกวา่ 450-800
เมตร พาดผา่น 19 ประเทศ ตังแตเ่หนือจรดใต ้เรียงกันไดดั้งนี เรมิตน้จากประเทศซเีรีย เลบานอน อสิราเอล จอรแ์ดน เวสตแ์บงก ์(ปาเลสไตน)์
ผา่นเขา้สูท่ะเลแดง เลยีบชายฝังอยีปิตแ์ละซดูาน กอ่นจะเขา้สูเ่อรเิทรีย เอธโิอเปีย เคนยา ยูกันดา สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก (ซาอรีเ์ดมิ)
รวันดา บรุุนด ีแทนซาเนีย แซมเบยี มาลาว ีและสนิสดุในโมซมับกิ รวมความยาวทพีาดผา่นตังแตเ่หนือจรดใต ้ประมาณ 6,750 กโิลเมตร
คดิเป็นประมาณ 1 ใน 4 เทา่ของเสน้รอบวงโลก (เสน้ศนูยส์ตูร) โดยทขีอบดา้นขา้งของหบุเขาทรุดสงูมากกวา่ 2,000 เมตร
หบุเขาทรุดเกดิจากการทแีผนเปลอืกโลก 2 แผน่แยกออกจากกัน คอื แผน่เปลอืกโลกทรีองรับคาบสมุทรอาหรับและแอฟรกิาตะวันออก
กับแผน่เปลอืกโลกทรีอบรับทวปีแอฟรกิาทังทวปี ซงึคอ่ย  ๆแยกตัวออกจากกันอย่างสม่ําเสมอทําใหเ้กดิแนวทรุดตัวเป็นแนวยาว
เกดิททีรีาบทรุดตัวแม่น ้าํ ร่องธารลกึ และภายในยุคหนา้น ้าํทะเลจะทว่มเขา้มาจนกระทังตัดทวปีแอฟรกิาขาดออกจากกัน ระหวา่งทางนําทา่นแวะที
ทะเลสาบซเีวย ์(Zeway)เยียมชมชนเผา่Alaba, Wolayta, Oromo และหมู่บา้นของพวกเขา

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่กรุงแอดดสิอบาบา ตอ่ ชมทวิทัศนข์องหบุเขาทรุดและธรรมชาตติลอดสองขา้งทาง 

จากนันนําทา่นแวะ ซอืของฝากทรีะลกึพนืเมอืง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

พรอ้มชมระบําพนื เมอืงเอธโิอเปียน

21.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางถงึ สนามบนิแอดดสิ อบาบา โบล ีนําคณะเช็คอนิ

23.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิดว้ยเทยีวบนิท ีET 608 บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง
(ใชเ้วลาทําการบนิโดยประมาณ 9.20 ชวัโมง)

วนัท ี9
กรุงเทพฯ

13.15 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์อธโิอเปีย
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี1 สงิหาคม 2562 เวลา 10:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์อธโิอเปีย

อัตรานรีวม

•  คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิสายการบนิเอธโิอเปียนแอรไ์ลนก์ระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 23 กก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Carry
on) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7กก.

• คา่ทปิคนขบัและไกดท์อ้งถนิ **ตลอดการเดนิทาง**

• คา่วซีา่เขา้ประเทศเอธโิอเปียแบบออนไลน์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตรานไีมร่วม

•  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความประทับใจการใหบ้รกิารของท่าน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ฉดีวัคซนีป้องกนัไขเ้หลอืง**

• คา่ธรรมเนยีมถา่ยภาพชนเผา่ตา่ง ๆ (ถา้ม)ี

เงอืนไขการจอง

•  กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 55,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการเดนิทาง

•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 10 ท่านโดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง



• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวประเทศเอธโิอเปียเท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศเอธโิอเปียมมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศเอธโิอเปียตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศเอธโิอเปียโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั

• กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทาง

• บรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

เงอืนไขการบกเลกิ

•  สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดั

• จําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ



• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเอธโิอเปียโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและเอโิอเปีย
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

เอกสารสําหรับการยนืขอวซีา่ประเทศเอธโิอเปีย

•  ยนืวซีา่ Onlineเอกสารทใีชย้นืเพอืประกอบวซีา่
• สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทมีอีายใุชง้านไมต่่าํกวา่ 6
เดอืนนับจากวันเดนิทางหากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่และแผน่ตดิวซีา่คงเหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้

• สาํเนารปูถา่ยสหีนา้ตรงปัจจุบัน พนืฉากหลงัรปูตอ้งมสีขีาวเท่านันรปูจะตอ้งเป็นภาพทคีมชัดหา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีงา
หา้มถา่ยรปูและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร(์ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรอื 1.5 x 2 นวิ 2 รปู(ทางสถานทูตไมพ่จิารณารปูทถีา่ยเอง)

• การเตรยีมตวักอ่นเดนิทางเยอืนแอฟรกิา
• การไปเทยีวประเทศในทวปีแอฟรกิาจะตอ้งฉดีวัคซนีป้องกนัไขเ้หลอืงกอ่นเดนิทางตามกฎการเขา้เมอืงของประเทศในแถบนันโดยตอ้งนําสาเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูถา่ยและลายเซน็ไปขอรบับรกิารโดยฉดีกอ่นเดนิทางประมาณ
10 วันสามารถไปฉดีไดท้หีนว่ยบรกิารวัคซนี
• โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล ถ.ราชวถิ ีเขต ราชเทว ีโทร. 02-306-9199

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

• ศนูยว์ัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484

• *****ราคาวัคซนี 700-1,000 บาทตอ่เขม็การฉดีวัคซนีครงัหนงึจะมรีะยะป้องกนัโรคไขเ้หลอืงได1้0 ปี*****ทางหนว่ยบรกิารจะใหเ้ป็นหนังสอืเอกสารรบัรองมา
(เลม่สเีหลอืง) ซงึผูเ้ดนิทางจะตอ้งพกตดิตวัไปดว้ย******
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