10 วัน ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี
(ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม... กับ 4 ประเทศแอฟริกาตะวันออก)

10 – 19 พฤศจิกายน 2565
229,900 บาท
(เครื่ องบินลาใหม่ Boeing 787, มีบินภายใน, พร้ อมสะสมไมล์กลุ่ม Star Alliance)

จูบา – คาร์ ทูม – ปิ รามิดนูเบียน – ล่องเรื อแม่ น้าไนล์ – แอสมารา
จิบูตี – ทะเลสาบเกลือ

10 วัน ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี
(ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม... กับ 4 ประเทศแอฟริกาตะวันออก)
(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามตารางบินของสายการบิน หรื อ สถานการณ์ การเมืองของแต่ ละประเทศ)
10 พ.ย. 2565
23.00 น.
11 พ.ย. 2565
01.50 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเข้าที่ 9-10 อาคารผูโ้ ดยสาร
เคาน์เตอร์สายการบินเอธิโอเปี ยน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
แอดดิส อาบาบา – จูบา (ซู ดานใต้)

11.15 น.

ออกเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น แอดดิ ส อาบาบา ประเทศเอธิ โอเปี ย โดยเที่ ยวบิ น ET619 (ใช้เวลาบิ นประมาณ 8.15
ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและ
อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน (เครื่ องบิน Boeing 787 – Dreamliner)
เดินทางถึงสนามบินแอดดิส อาบาบา
ออกเดินทางจากสนามบินอาดิสบาบา สู่สนามบินจูบา โดยเที่ยวบิน ET352 บริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองจูบา (Juba) เมืองหลวงของประเทศซูดานใต้ หรื อ เซาท์ซูดาน (South Sudan) เป็ นเมืองหลวง
ที่ต้ งั อยูบ่ นแม่น้ าไวท์ไนล์ (White Niles) และได้ประกาศเอกราชในปี 2011 นาท่านชมอนุสรณ์สถานจอห์น การาง
(John Garang Mausoleum) ซึ่ งเป็ นวีรบุ รุษ ผูเ้ รี ยกร้ องอิ ส รภาพและการประกาศเอกราชให้กับ ซู ดานใต้ การาง
เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างการเดินทางกลับจากอูกนั ดา ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ยอดเขา Jebel
Jujur Mountain เพื่อชมวิวเมืองจูบาจากมุมสู ง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นเมืองจูบาได้จากบนเขา (การเดินทางต้องมี
การเดินขึ้นเขา Hiking ประมาณ 684 เมตร) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม

06.30 น.
09.00 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว La Corte Toscana Hotel / Pyramid Continental Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

12 พ.ย. 2565

จูบา – ตลาดวัวใหญ่ ที่สุดในเซาท์ ซูดาน – ชนเผ่า – เที่ยวชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Cattle market หรื อตลาดค้าวัวที่ใหญ่ที่สุดในซูดานใต้ ซึ่งวัวเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของความ
มัง่ คัง่ และความแข็งแรง เนื่ องจากวัวที่นี่ จะมีเขาสู งใหญ่ แตกต่างจากวัวที่พบเห็นทัว่ ไป นาท่านชมวิถีชีวิตการค้า
วัวของชนพื้นเมืองซูดานใต้ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชนเผ่าพื้นเมือง (Tribal) นาท่านชมวิถีการดารงชี วิต
ของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งซูดานใต้ (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากต้องเชคเรื่ องตลาดค้าวัว)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเข้าชมโบสถ์วาอู (Wau Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์คาทอลิกสร้างขึ้นในปี 1913 เป็ นศูนย์รวมชาวคริ สเตียนที่
อาศัย อยู่ในกรุ งจู บ า โบสถ์แห่ งนี้ ได้รับการออกแบบและตกแต่งกระเบื้ องสี และหิ นแกะสลักนับ เป็ นอี ก หนึ่ ง
สถาปั ต ยกรรมที่ ส วยงามคู่ ก รุ ง จู บ า ได้เวลาน าท่ า นเข้าชม The all saints Cathedral ซึ่ งเป็ นโบสถ์ห ลัก ของ
คริ สต์ศาสนิ กชนแห่ งกรุ งจูบา ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ Nyakuron Cultural Center หรื อศูนย์วฒั นธรรมแห่ งชาติ
ซูดานใต้ ที่ซ่ ึงรวบรวมและจัดแสดงประวัติความเป็ นมาด้านศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในซูดานใต้
ศูนย์แห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี 1976 ให้ท่านได้มีโอกาสชมการแสดง และ การละเล่นของชนพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปและเก็บภาพการแสดงโชว์ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สะพานจูบา (Juba bridge) ซึ่งเป็ นสะพาน
ที่ทอดยาวข้ามผ่านแม่น้ าไนล์ขาว (White Nile)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว La Corte Toscana Hotel / Pyramid Continental Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
หมายเหตุ : เนื่องด้ วยประเทศซู ดานใต้ ยังไม่ มี Land operator ที่สามารถจัดทัวร์ แบบมืออาชีพได้
ดังนั้นโปรแกรมการท่องเที่ยวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

13 พ.ย. 2565
เช้า
08.00 น.
09.25 น.

จูบา – คาร์ ทูม (ประเทศซู ดาน)

11.45 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินจูบา เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินจูบา สู่สนามบิน คาร์ทูม โดยเที่ยวบิน ….. (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
(ตารางสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็ น Regional airlines)
เดินทางถึงสนามบินคาร์ทูม (Khartoum) ประเทศซูดาน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านสัมผัสบรรยากาศการล่องเรื อในแม่น้ าไนล์ (Nile river cruise) ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งกิจกรรมที่เป็ นที่นิยมเมื่อมา
เยือนซูดาน เนื่องจากเป็ นจุดบรรจบของแม่น้ าบลูไนล์และไวท์ไนล์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของริ ม
สองฝั่ งแม่ น้ าไนล์ที่ ไ ด้ชื่ อว่าเป็ นแม่ น้ าที่ ยาวที่ สุ ดในทวีป แอฟริ ก า สมควรแก่ เวลานาท่านเดิ น แวะถ่ายรู ป กับ
มหาวิทยาลัยคาร์ทูม (University of Khartoum) จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Al Kabir Mosque มัสยิดที่สร้างขึ้น
ในสมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยหิ นสี แดงด้านนอกมีความสวยงามมาก (มัสยิดแห่ งนี้ ไม่อนุ ญาตให้ผูห้ ญิงเข้า) ได้เวลา
น าท่ านเดิ น ทางสู่ Afra Shopping Mall ให้ ท่ านได้เลื อ กซื้ อ ของฝากหรื อ ของที่ ระลึ ก ได้ต ามอัธ ยาศัย น าท่ าน
เดินทางเกาะทูติ (Tuti Island) เป็ นเกาะในซูดานที่ White Nile และ Blue Nile รวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแม่น้ าไนล์
หลัก ล้อมรอบด้วยเมืองใหญ่ 3 เมืองคือ Khartoum, Omdurman และ Khartoum North และบริ เวณเกาะทูติ ยังเป็ น
พื้นที่ที่ชนพื้นเมืองอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 นาท่านผ่านชมวิถีการดาเนิ นชีวิตของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่
บนเกาะทูติ

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Regency Hotel Khartoum**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
14 พ.ย. 2565

คาร์ ทูม – ปิ รามิดนูเบียน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางโดยรถ 4WD มุ่ ง หน้าสู่ เมโรปิ รามิ ด (Meroe Pyramid) หรื อ ปิ รามิ ด ของชาวนู เบี ย น (Nubian
Pyramid) ซึ่ งตั้งอยู่ในเมืองบากราวิยาห์ (Bagrawiyah) ห่ างจากเมืองหลวงคาร์ ทูมไปประมาณ 200 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 - 3 ชัว่ โมง ปิ รามิด Nubian Meroe แม้ว่ามีขนาดเล็กกว่าปิ รามิดในอียิปต์แต่ได้สร้างความ
ประทับใจให้กบั คนอียิปต์ในยุคก่อน ปิ รามิดนี้ต้ งั อยูบ่ นฝั่งตะวันออกของแม่น้ าไนล์ Nile ใกล้กบั หมู่บา้ นที่เรี ยกว่า
Bagrawiyah ปิ รามิ ดบริ เวณนี้ ตั้งชื่ อ ตามนครโบราณ Meroe เมื องหลวงราชอาณาจัก ร Kush ซึ่ งเป็ นอาณาจัก ร
แอฟริ ก าโบราณ ประมาณ 1,000 ปี ก่ อนคริ ส ต์ศ ักราชหลังการล่ มสลายของราชวงศ์อียิป ต์ที่ 24 ชนเผ่านู เบี ยน
Nubian ราชอาณาจักร Kushได้ต้ งั ตนเป็ นราชันย์ในเขตตอนกลางภูมิภาคแม่น้ าไนล์ราชวงศ์ Kush ยึดครองและ
ปกครองอี ยิป ต์ ตั้งแต่ช่ วง 712-657 ปี ก่ อนคริ สต์ศกั ราช ต่อมาในช่วง 300 ปี ก่ อนคริ ส ต์ศกั ราช มี การย้ายเมื อง
หลวงและที่ฝังศพราชวงศ์อียิปต์กลับมาที่แถบเมือง Meroe อีกครั้งหนึ่ง ทาให้เริ่ มมีการสร้างปิ รามิดและที่ฝังศพ
ผูป้ กครองที่ยงั คงหลงเหลืออยูใ่ นบริ เวณนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชม Meroe Pyramid อันเป็ นที่ต้ งั ของปิ รามิดยุคโบราณมีจานวนไม่ต่ากว่า 200 แห่ง ส่ วนมากเป็ นสุสาน
ของกษัตริ ย ์ และราชิ นีของอาณาจักร Meroitic ที่ ปกครองดิ นแดนแถบนี้ มายาวนานกว่า 900 ปี Meroe pyramid
นั้นถูกจัดให้เป็ นปิ รามิดแบบชาวนูเบียน ลักษณะเด่นจะอยู่ที่ส่วนฐานซึ่ งแคบ ชัน และมีขนาดโดยรวมเล็กกว่า
แบบอียิปต์ ปิ รามิดนี้ สร้างเมื่อประมาณ 2,700 ปี ที่แล้ว การประดับตกแต่งตัวปิ รามิดเองมีความหลากหลายเพราะ
รวมเอาศิลปะของชาติอื่นมาผสมผสานด้วย ทั้งอียิปต์ กรี ซ และโรม และในปี 2011 พื้นที่บริ เวณนี้ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดย UNESCO และได้กลายมาเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ
ซูดาน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและอัศจรรย์ของหมู่ปิรามิดโบราณมรดกโลกแห่ งซูดาน สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งคาร์ทูม

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Regency Hotel Khartoum **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

15 พ.ย. 2565

คาร์ ทูม - แอสมารา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเที่ ย วชมเมื องคาร์ ทู ม (Khartoum) เมื องหลวงของประเทศซู ดาน น าท่านผ่านชมบริ เ วณอาคารรั ฐสภา
(Presidential Palace) จากนั้ นน าท่ า นเข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ งชาติ ซู ด าน (Sudan National Museum) ซึ่ งเป็ น
พิพิ ธ ภัณ ฑ์ที่ จดั เก็บ โบราณวัตถุที่ขุ ดพบในสมัยชาวนู เบี ยน ไม่ว่าจะเป็ นข้าวของเครื่ องใช้ หิ นแกะสลักต่างๆ
รวมถึงเครื่ องประดับและ รู ปปั้ นในสมัยรุ่ งเรื องของชาวนู เบียน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ถนน Nile street
ซึ่งเป็ นถนนที่มีชีวิตชีวาแห่งกรุ งคาทูม นอกเหนือจากเป็ นถนนที่มีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณแล้ว ยังเป็ นถนนที่
สามารถเดินเล่นหรื อนัง่ จิบกาแฟชมวิวแม่น้ าไนล์ได้อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

น าท่ านเดิ น ทางสู่ ต ลาดซุ ก (Souk Shabi Market) ซึ่ งเป็ นตลาดพื้ น เมื อ งของชาวซู ด าน ให้ ท่ านได้เห็ น วิ ถี ก าร
ดารงชีวิตของชาวซูดาน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั

16.00 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินคาร์ทูม เพื่อเช็คอิน
(เที่ยวบินที่บินตรงจาก เมืองคาร์ทูม สู่ เมืองแอสมารา ประเทศ เอริ เทรี ย มีจากัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาราง
บินได้
ออกเดินทางจากสนามบินคาร์ทูม สู่ สนามบินแอสมารา ประเทศเอริ เทรี ย (ใช้เวลาบิน 1 ชัว่ โมง)

19.00 น.

21.10 น.
ค่า

เดินทางถึงประเทศเอริ เทรี ย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Asmara Palace Hotel **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

16 พ.ย. 2565

แอสมารา (ประเทศเอริเทรีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางเมืองมาสสาวา (Massawa) เมืองทางตะวันออกของประเทศและเป็ นเมืองท่าของประเทศเอริ เทรี ย
นาท่านชมโบราณสถานเก่าแก่แห่ งเมื องมาสสาวา อันประกอบไปด้วยเมืองโบราณอียิปต์, ตุรกี และ อิตาเลียน
(Archeological site of Ruins of Egyptians, Turkish and Italian) ซึ่ งทั้ง 3 ชนชาติได้เคยเข้ามาปกครองเอริ เทรี ยใน
ยุคก่อนๆและได้สร้างเมืองพร้อมด้วยหมู่อาคารที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิ พลในการปกครองเมืองในอดีต นาท่าน
ชมเมืองโบราณที่ยงั คงหลงเหลือและได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุดจวบจนปัจจุบนั

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมกรุ งแอสมารา (Asmara) เมืองหลวงของประเทศเอริ เทรี ย เมื องนี้ อยู่ใต้ก ารปกครองของอียิปต์ม า
ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 ต่อมาใน ค.ศ. 1889 ถูกอิตาลีเข้ายึดครอง ตั้งแต่ ค.ศ. 1936-1941 เป็ นเมืองหลวงของ
อาณานิคมอิตาลีในแอฟริ กาตะวันออก เป็ นเมืองหลักของจังหวัดอิตาเลียนอีสต์แอฟริ กา ระหว่าง ค.ศ. 1936-1941
หลังจากนั้นถูกอังกฤษเข้ายึดครองถึง ค.ศ. 1952 สาหรับเมืองแอสมารา ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็ น

เมืองมรดกโลกในปี 2017 เนื่องจากมีหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณหลายแห่งที่ยงั คงสภาพได้อย่างสมบูรณ์และ
สวยงามยิ่ง นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติเอริ เทรี ย (National Museum of Eritrea) ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
จัดเก็บโบราณวัตถุที่ขุดพบในประเทศเอริ เทรี ย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชนพื้นเมืองตั้งแต่
800 ปี ก่อนคริ สตกาล ได้เวลานาท่านเข้าชมโบสถ์แม่พระแห่ งโรซารี่ (Church of our lady of the Rosary) โบสถ์
ศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ประจาเมืองแอสมารา สร้างขึ้นในปี 1920 จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Tank Graveyard ซึ่ งเป็ น
สถานที่เก็บรถถังที่เคยใช้ในการทาสงครามในอดีต จากนั้นแวะถ่ายรู ปกับ Enda Mariam Orthodox Church โบสถ์
ออโธดอกซ์อีก แห่ งของเมื องแอสมารา จากนั้นนาท่ านแวะชมตลาดเมเดบาร์ (Medebar market) ตลาดซื้ อขาย
สิ นค้าพื้นเมืองของชาวกรุ งแอสมารา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Asmara Palace Hotel **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

17 พ.ย. 2565 แอสมารา – จิบูตี (ประเทศจิบูตี)
เช้า
09.00 น.
11.55 น.
13.20 น.
16.00 น.
18.20 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินแอสมารา
ออกเดินทางจากสนามบินแอสมารา สู่ สนามบิน แอดดิส อาบาบา โดยเที่ยวบิน ET313
เดินทางถึงสนามบินแอดดิส อาบาบา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบิน แอดดิส อาบาบา สู่สนามบินจิบูตี โดยเที่ยวบิน ET364
เดินทางถึงสนามบินจิบูตี นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Sheraton Djibouti Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

18 พ.ย. 2565

จิบูตี – ทะเลเกลือ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบแอสซอล (Lake Assal) เป็ นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในภาคกลางของประเทศจิบูตี
ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองจิบูตีไปทางตะวันตกประมาณ 120 ก.ม. ตั้งอยูท่ างตะวันตกของอ่าว Tadjoura ในเขต Tadjoura
นาท่านชมทัศนียภาพอันแปลกตาของแอ่งทะเลสาบเกลือแห่งประเทศจิบูตี สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่
เมืองจิบูตี ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพและธรรมชาติของประเทศจิบูตี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองจิบูติ (Djinouti) เมืองหลวงของสาธรารณรัฐจิบูตี เดิมเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส ในช่วง ปี
1862- 1900 ทั้งโซมาเลียและเอธิ โอเปี ยต่างอ้างกรรมสิ ทธิ์ เหนื อจิบูตี การสู ้รบของกลุ่มชนเชื้ อสายเอธิ โอเปี ยกับ
โซมาเลียมีมาอย่างต่อเนื่ องจนจิบูตีได้รับเอกราชเมื่อ 27 มิถุนายน 1977 ปั จจุบนั ยังมีกองทหารฝรั่งเศสอยู่ในจิบูตี
นาท่ านชมมัส ยิด Place of Mahmoud Harbi ซึ่ ง มี จุดเด่ นตรงหอมิ เนอเรต และได้รับ การยกย่องว่าเป็ นหนึ่ งใน
สถาปัตยกรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งขอจิบูตี , นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ European Quarter ซึ่งเป็ นอาคารสไตล์ยโุ รปแบบ
เก่ าที่ ย งั คงหลงเหลื ออยู่ใ นจิ บู ตี , น าท่ านชม Palais du people หรื อ People Palace ซึ่ งเป็ นอนุ ส าวรี ย ์ก ารได้รับ
อิสรภาพของชาวจิบูตี ได้เวลานาท่านสู่ ตลาดพื้นเมือง (Local market) และของที่ระลึกเพื่อเลือกซื้อของฝาก

17.00 น.
19.00 น.
20.30 น.

นาท่านสู่สนามบินจิบูตี เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินจิบูตี สู่สนามบินแอดดิสบาบา (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินแอดดิส อาบาบา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

19 พ.ย. 2565
00.10 น.
13.30 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปี ยน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ ET628 (ใช้เวลาบิน 9.20 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี
(ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม... กับ 4 ประเทศแอฟริกาตะวันออก)
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ชั้น Business Class เพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

10-19 พ.ย. 2565
229,900
30,000
85,000-110,000

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm และเที่ยวบิน Ethiopian Airlines long haul เท่านั้น )

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน ET และ Regional flight (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 80 ปี )
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ และวีซ่า
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 110,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 45,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริ กาจะต้องฉี ดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการ
เข้าเมืองของประเทศในแถบนั้นโดยต้องนาสาเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริ การโดยฉี ดก่อน
เดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริ การวัคซี น สาหรับท่ านที่อายุเกิน 60 ปี ทางโรงพยาบาลจะไม่ฉีดไข้เหลือง
ให้ ท่านสามารถใช้ หนังสื อรับรองจากทางโรงพยาบาลได้
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วณั โรค เขต 10 โทร. 053-206-484
*****ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉี ดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี *****
ทางหน่วยบริ การ จะให้เป็ นหนังสื อเอกสารรับรองมา (เล่มสี เหลือง) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ การท่องเที่ ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา

กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD
400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั
ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารการยื่นวีซ่าแต่ ละประเทศ จะแจ้ งให้ ท่านทราบอีกครั้ง

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

10 วัน ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี
(ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม... กับ ภ ประเทศแอฟริกาตะวันออก)
ราคาทัวร์ 229,900 บาท
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

10-19 พฤศจิกายน 2565
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(INSIDE/

BALCONY)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง............................................................... .......................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
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