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129,000.- 
มัดจ ำท่ำนละ 40,000.- 

ก ำหนดกำรเดินทำง 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 (เทศกำลปีใหม่) ** 

เอธิโอเปีย 12 วัน 9 คืน 

 

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – แอดดิส อบำบำ 
วันที่ 2 : แอดดสิ อบำบำ – พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ – พิพิธภัณฑ์ชำติพันธุ์วิทยำ  
วันที่ 3 : แอดดสิ อบำบำ – บินภำยในสู่ บำไฮร์ดำร์ – ล่องเรือทะเลสำบทำนำ    
วันที่ 4 : บำไฮร์ดำร์ – น  ำตกไนล์สีฟ้ำ – บำไฮร์ดำร์ 
วันที่ 5 : บำไฮร์ดำร์ – กอนดำร์ – ชม ปรำสำท พระรำชวังและอำคำรส ำคัญต่ำง ๆ 
วันที่ 6 : กอนดำร์ – อุทยำนแห่งชำติซีเมียน – กอนดำร์ 
วันที่ 7 : กอนดำร์ – บินภำยในสู่ ลำลิเบลำ – เหล่ำโบสถ์หินโบรำณกลุ่มแรก 
วันที่ 8 : ลำลิเบลำ – เหล่ำโบสถ์หินโบรำณกลุ่มสอง 
วันที่ 9 : ลำลิเบลำ – บินภำยในสู่ อักซูม – วิหำรของพระแม่มำรี  
วันที่ 10 : อักซมู – วิหำรแห่งเยฮำ – อำรำมแห่ง Debre Damo 
วันที่ 11 : อักซมู – แอดดิส อบำบำ – ตลำดเมอร์คำโต้ – สนำมบิน   
วันที่ 12 : แอดดิส อบำบำ – กรุงเทพฯ 
 
 

เอธิโอเปีย ดินแดนแห่งแสงแดดและสำยลม ต้นก ำเนิดแห่งมนุษยชำติ 
ชม โครงกระดูกของลูซี่ บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ และอำรยธรรมโบรำณที่ยิ่งใหญ่แห่งทวีปแอฟริกำ 

บินตรงและบินภำยในโดยสำยกำรบินเอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์  

Gonder, Ethiopia 
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วันที่ 1   กรุงเทพฯ  
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิเคำน์เตอร์สำยกำรบินเอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์ ประต ู10 แถว U 
 

วันที่ 2   แอดดิส อบำบำ – พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ – พิพิธภัณฑ์ชำติพันธุ์วิทยำ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
01.45 น. เดินทางสู่ กรุงแอดดิส อบำบำ โดยเที่ยวบิน ET619  
06.15 น. เดินทางถึง สนำมบินกรุงแอดดิส อบำบำ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเอธิโอเปีย 

ค าว่า แอดดิส อบาบา มีความหมายว่า ดอกไม้พันธุ์ใหม่ และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เกี่ยวกับ
วงการทูตของแอฟริกา ยังเป็นศูนย์รวมของความเป็นเอกภาพของแอฟริกา 

  น าท่านเดินทางสู่ เขำ Entoto เพ่ือชมวิวเมือง แอดดิส อบาบา ในแบบพาโนราม่า 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่อง
ดนตรีและเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่น่าสนใจมากมาย ที่ส าคัญที่สุด คือ โครงกระดูกของ ลูซี่ 
(Australopithecus afarensis) บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ที่มีก าเนิดเมื่อกว่า 3.2 ล้านปีมาแล้ว ถูกพบ
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ปีค.ศ. 1974 จนท าให้เอธิโอเปียได้รับฉายาว่า “อู่หรือต้นก าเนิดแห่งมนุษยชาติ”   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ชำติพันธุ์วิทยำ พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา เดิมเป็น

พระราชวังของสมเด็จพระจักรพรรดิเฮลี เซลาสซีที่ 1 ท่านจะได้ชมนิทัศการเกี่ยวกับประวัติที่น่าสนใจ
ของพระราชวังแห่งนี้ รวมถึงรูกระสุนบนคันฉ่องจากการปฏิวัติทางทหารในปีค.ศ. 1960 ชมวัฏจักร
แห่งชีวิตและงานหัตถกรรมอันเลื่องชื่อของชนพ้ืนเมืองเผ่าต่าง ๆ   
น าท่านชม โบสถ์เดอะ โฮลี่ ตรีนิตี  (The Holy Trinity Cathedral) โบสถ์นี้ในภาษาอัมฮาริคมีชื่อ
ว่า คิดิสท์ เซลลัซซี่ (Kidist Selassie) เป็นโบสถ์
คริสต์ออโธด๊อกซ์ที่ติดอันดับสูงสุดของแอดดิส 
อะบาบา ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความ
เป็นเอกราชของเอธิโอเปียจากการยึดครองของ
อิตาลี เป็นโบสถ์ส าคัญที่ชาวคริสต์ให้ความ
เคารพสักการะและมีความศักดิสิทธิ์เป็นอันดับ
สองของเอธิโอเปีย 

National Museum 

Ethnographic Museum 
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blue Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3   แอดดิส อบำบำ – บินภำยในสู่ บำไฮร์ดำร์ – ล่องเรือทะเลสำบทำนำ    
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า Box breakfast / เดินทางสู่ สนำมบิน 
07.10 น. ออกเดินทางสู่ บำไฮร์ดำร์ โดยเที่ยวบิน ET126 
08.10 น. ถึง บำไฮร์ดำร์ เจ้าของฉายา “ริเวียร่าแห่งเอธิโอเปีย” เมืองบาไฮร์ดาร์ มีความหมายว่า ริมฝั่งทะเล 

เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัมฮารา เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของเขตพิเศษ เป็นเมืองหนึ่งที่มี
ความส าคัญในด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  

 เดินทางสู่ ทะเลสำบทำนำ (Tana lake) ทะเลสาบใหญ่สุดของเอธิโอเปีย ต้นก าเนิดของแม่น้ าไนล์สี
ฟ้ า เมื่ อมีฝนตกลงมาก็จะได้ พ้ืนที่ น้ า
ประมาณ 3 ,000-3 ,500 ตร.กม. และ
ปริมาณน้ าจะลดลงเมื่อมีการก่อสร้างการ
ควบคุมการไหลของน้ าที่ จะลงไปยั ง
แม่น้ าบลูไนล์ และการควบคุมการไหลของ
น้ านี้ท าให้ เกิดน้ าตกบลูไนล์ และมีการ
สร้างสถานีพลังน้ าด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนล่องเรือทะเลสำบทำนำ  / แวะชมโบสถ์เก่าแก่ ทางคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกซ์ของ เอธิโอเปีย 

อาทิ โบสถ์ Azwa Mariam Monastery โบสถ์ท่ีมีความสวยงาม ซ่อนเร้นอยู่ในป่า 
 โบสถ์ Bete Maryam Monastery หรือ The House of Mary หรือบ้านแห่งพระแม่มารี  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Avanti Blu Nile หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4   บำไฮร์ดำร์ – น  ำตกไนล์สีฟ้ำ – บำไฮร์ดำร์    
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ น  ำตกไนล์สีฟ้ำ (The Blue Nile Falls) ที่ไหลตกจากหน้าผาสูง 42 ม.บนแม่น้ า
ทิส อเบย์  (Tis Abay) มีความหมายว่า
“แม่น้ าไนล์ที่มีละอองน้ าเหมือนควันไฟ” 
ซึ่งที่วันนี้ปริมาณน้ าที่ไหลลงมาได้ลดลงมา 
เพราะว่ามีการสร้างสถานีควบคุมพลังน้ า 
และเป็นเขื่อนในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่
น้ าตกบลูไนล์ก็ยังเป็นสถานที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. เดินทางกลับสู่ บำไฮร์ดำร์  น าท่านชมเมืองบาไฮร์ดาร์ และเดินเล่น ตลาดพื้นเมืองบาไฮร์ดาร์ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Avanti Blu Nile หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5   บำไฮร์ดำร์ – กอนดำร์ – ชม ปรำสำท พระรำชวังและอำคำรส ำคัญต่ำง ๆ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กอนดำร์ ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบทาน่า ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจักรพวกเอธิโอเปียน และจังหวัดเบเก็มเดอร์ เจ้าของฉายา “นครคาเมล็อตแห่งทวีป
แอฟริกา” นครในต านานปรัมปราของอังกฤษในศตวรรษที่ 12 ที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่กอนดาร์เป็นเมือง
จริงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1979 ระหว่างทางชม ปรำสำท Guzara 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม ปรำสำท พระรำชวังและอำคำรส ำคัญต่ำง ๆ ในเขตพระรำชฐำน  โดยพระราชวัง

หลักๆที่จะต้องเยี่ยมชม คือ พระรำชวังฟำซิลำดำส ที่ได้สังเคราะห์ศิลปะการก่อสร้างของอินเดีย 
โปรตุเกส แขกมัวร์ และอาณาจักรอักซุมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ชมห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง 
และ พระรำชวังของกษัตริย์ไอยำซุที่ 1 (ครองราชย์ค.ศ. 1682 – 1706) ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในยุครุ่งเรืองของกอนดาร์ พระราชวังแห่งนี่เคยถูกบันทึกไว้ว่า มีความสง่างามกว่าที่พ านักของ
กษัตริย์โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ถูกแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 1704 ท าลายและถูกกองบินอังกฤษ
ทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กระนั้นร่องรอยแห่งความงามก็ยังหลงเหลือให้จินตนาการได้  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Goha Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 วันที่ 6  กอนดำร์ – อุทยำนแห่งชำติซีเมียน – กอนดำร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเทือกเขำซีเมียน เพลิดเพลินกับทัศนียภาพงามแปลกตาสองข้าง
ทางท่ีไม่เหมือนที่ใดในโลก อุทยานซีเมียนมีพ้ืนที่ถึง 220 ตร.กม. (137,500 ไร่)  และได้รับการขึ้น 

Semien Mountain 
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ทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ในปีค.ศ. 1978  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค 
บ่าย ชม อุทยำนแห่งชำติเทือกเขำซีเมียน เป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหลายพันธุ์ อาทิ ลิงเกลำ

ดำ แพะภูเขำ(Walia ibex) สุนัขป่ำเอธิโอเปีย ฯลฯ และเป็นที่ตั้งของยอดเขาสูงสุดในเอธิโอเปีย 
ยอดเขาดาเชน(Ras Dashen) สูง 4,543 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล มีความส าคัญและความงามมากจน
ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 และท่านสามารถเดินเท้าสู่ น  ำตกจิมบำร์ 

15.00 น. เดินทางกลับสู่ กอนดำร์ 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Goha Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 7   กอนดำร์ – บินภำยในสู่ ลำลิเบลำ – เหล่ำโบสถ์หินโบรำณกลุ่มแรก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ สนำมบิน 
09.05 น. เดินทางสู่ ลำลิเบลำ โดยเที่ยวบิน ET122 
10.20 น. เดินทางถึง เมืองลำลิเบลำ เจ้าของฉายา “ประวัติศาสตร์และความลึกลับที่ถูกแช่แข็งในโขดหิน”ตั้งอยู่

ในแคว้นอัมฮารา ทางด้านเหนือของประเทศ 
อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 2,500 
เมตร มีชื่อเสียงในด้านโบสถ์ที่มีเสาเป็นหิน 
และยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และ
เป็นจุดศูนย์กลางของผู้ที่จะมาท าการจาริก
แสวงบุญ ซึ่งเป็นรองจากเมืองอักซุมและไม่
เหมือนเมืองอักซุม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม เหล่ำโบสถ์หินโบรำณกลุ่มแรก (The First group of Rock Hewn Churches) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยโบสถ์ต่างๆ 6 หลัง ดังนี้ 
Bet Medhane Alem เป็นโบสถ์หินเอกอุที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่เก็บไม้กางเขนท่ีเก่าแก่เอาไว้  
Bet Maryam เป็นโบสถ์หินที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดากลุ่มโบสถ์หินโบราณแห่งลาลิเบล่า  
Bet Golgotha เป็นโบสถ์หินที่โดดเด่นในด้านศิลปะการแกะสลักและภาพเขียนภายในโบสถ์ อีกทั้ง
เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ลาลิเบล่า 
Bet Mika’el และ Bet Meskel และ Bet Ghel โบสถ์หินทั้งสามหลังนี้อยู่ ในบริเวณเดียวกัน
ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ าจอร์แดน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Maribela Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่8   ลำลิเบลำ – โบสถ์ Yemrehanna Kristos – เหล่ำโบสถ์หนิโบรำณกลุ่มสอง  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เดินทางสู่  โบสถ์ Yemrehanna Kristos ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบเป็นแบบโบราณ ภายในมโีพรงถ้ าหิน และเต็มไปด้วยผลงานศิลปะบนเสาผนังและบนหลังคา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม เหล่ำโบสถ์หินโบรำณกลุ่มสอง (The Second group of Rock-Hewn Churches) 

ซ่ึงประกอบไปด้วยโบสถ์ต่างๆ 5 หลัง ดังนี้ 
Bet Giyorgis เป็นโบสถ์หินที่ได้รับการปกป้องดูแลรักษาสภาพคงเดิมของโบสถ์ที่ดีที่สุด ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของแม่น้ าจอร์แดน 
Bet Amanuel เป็นโบสถ์หินที่ถือว่าเป็นวิหารหลวงแห่งลาลิเบล่า 
Bet Merkorios เป็นโบสถ์หินที่ถือว่าเป็นคุกหลวงแห่งลาลิเบล่า 
Bet Abba Libanos และ Bet Gabriel-Rufael เป็นโบสถ์หินที่ถือว่าเป็นพระราชวังหลวงแห่งลา
ลิเบล่า เหล่าโบสถ์หินโบราณทั้งหมดมีอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมต่อถึงกัน และโบสถ์ทุกหลังมีการเจาะหิน
แกะสลักอย่างงดงามตามแบบศิลปะของชาวคริสต์เอธิโอเปีย อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็น World 
Heritage Site จาก Unesco ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Maribela Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 9   ลำลิเบลำ – บินภำยในสู่ อักซูม – วิหำรของพระแม่มำรี  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ สนามบิน 
10.40 น. ออกเดินทางสู่ อักซูม โดยเที่ยวบิน ET122 
11.20 น. เดินทางถึง อักซูม 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม วิหำรของพระแม่มำรี กล่าวกันว่า พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์เพ่ือประกาศิตให้สร้าง

โบสถ์ ณ จุดนี้ ระหว่างโบสถ์เก่า (อนุญาตเฉพาะ
ผู้ชาย) อาจเป็นโบสถ์ทางคริสต์ศาสนาแห่งแรกใน
ทวีปแอฟริกา สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 ในรัช
สมัยของกษัตริย์เอซานา และโบสถ์ใหม่ ที่สร้างใน
ทศวรรษที่ 1960 เพ่ือสตรีจะได้มีโอกาสมนัสการ

Yemrehanna Kristos 

Bet Giyorgis 
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พระผู้เป็นเจ้าด้วย กล่าวกันว่า หีบแห่งพันธสัญญาของโมเสส ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเขียนบัญญัติ 10 
ประการด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองบนเขาไซไน ถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยสูงสุดระหว่างโบสถ์
ทั้งสองนี้ นี่เป็น ปริศนาที่ 2 ที่ชวนให้คิด 

 ชม Dungur Palace พระราชวังหลวงของ พระราชินีชีบา สร้างในศตวรรษท่ี 10 ก่อนคริสตกาล  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yared Yaredzema Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วันที่ 10  อักซูม – วิหำรแห่งเยฮำ – อำรำมแห่ง Debre Damo 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ ภูเขำอัดวำ (Adwa Mountain) ในอดีตเคยเป็นสนามรบระหว่างอาณาจักรเอธิโอเปีย 
และอาณาจักรแห่งอิตาลี ในปีค.ศ. 1896 / ชม วิหำรแห่งเยฮำ (Temple of Yeha) ในอดีตเป็น
เมืองหลวงแห่งอารยธรรมแรกของเอธิโอเปีย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก 
บ่าย เดินทางสู่ ภูเขำ Debre Damo ซึ่งเป้นภูเขาที่ราบ / ชม อำรำมแห่ง Debre Damo อารามที่เข้าถึง

ได้โดยเชือกข้ึนหน้าผา ชันสูง 15 เมตร เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ท่ีสุดในเอธิโอเปียที่ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม
และมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่สามารถเยี่ยมชมได้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yared Yaredzema Hotel หรือเทียบเท่า 
  

วันที่ 11  อักซูม – แอดดิส อบำบำ – ตลำดเมอร์คำโต้ – สนำมบิน  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ สนามบิน 
10.00 น. ออกเดินทางสู่ แอดดิส อบำบำ โดยเที่ยวบิน ET129 
11.20 น. เดินทางถึง แอดดิส อบำบำ  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป เลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากส าหรับคนพิเศษที่ เมอร์คำโต้ 

(Mercato) ตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ตลาดการค้าใหญ่ที่มีสีสันชีวิตชีวา เสน่ห์ของ

Temple of Yeha      Debre Damo Church 
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ตลาดที่นี่ คือ ภายในเมอร์คาโต้จะมีตรอกซอกซอยที่ซับซ้อนวกวนและไม่มีป้ายทางชัดเจน ซึ่งท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ทุกอย่างที่ต้องการเพราะมีสินค้าที่หลากหลายตั้งแต่ของราคาถูกยันของราคา
แพง / แวะซื้อกาแฟที่ขึ้นชื่อแบรนด์ดังของเอธิโอเปียอย่าง Tomoca Coffee เพ่ือเป็นของฝากให้กับ
เพ่ือนฝูงและคนที่คุณรัก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองในแบบต้นฉบับเอธิโอเปี่ยน พร้อมชมระบ าพ้ืนเมือง 
  เดนิทางสู่ สนำมบิน 

 

วันที่ 12  แอดดิส อบำบำ – กรุงเทพฯ  
 

00.35 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน ET616 
04.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

---------------------------------------------------------------- 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์เอธิโอเปีย 12 วัน 9 คืน (ET) 

 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินเอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์ และค่าภาษีสนามบิน
ทุกแห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
4. ค่าที่พักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเอธิโอเปีย (แบบออนไลน์)  
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศนูย์ย่ืนวีซ่า 
11. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
12. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
13. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
14. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
15. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
16. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท ตลอดการเดินทาง  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม 

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบรษิัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทำงอีเมล ์sp@beelinetour.com  

ก ำหนดกำรเดินทำง 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 (เทศกำลปีใหม่) ** 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง 10 ท่ำน รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   129,000.- 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 129,000.- 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ 127,000.- 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   13,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 
กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮำ้ส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ สำขำย่อยคิวเฮำ้ส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เม่ือโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์
เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และ
ผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) สว่น บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เชค็สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททวัร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วนัที่บริษัททวัร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบรษิัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 
วันท าการ  
- เอกสารการรับเงนิคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงนิมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุป๊ทัวรเ์ดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงนิคืน ส าเนาบตัรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงนิมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทวัร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทวัร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 
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