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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด

โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour

เอธิโอเปีย โบสถ์ศิลำลำลิเบลำ ชนเผ่ำเมอร์ซี่
เดินทำง : พุธที่ 27 กุมภำพันธ์ – เสำร์ที่ 9 มีนำคม 2562 (11 วัน)

เอธิโอเปีย ดินแดนที่เต็มไปด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาจากอดีต
ชมวัฒนธรรมของผู้หญิงชนเผ่าเมอร์ซี่ที่นิยมเจาะห่วงที่ริมฝีปากแล้วนาดินเหนียวที่มีลวดลายใส่เข้าไป
เยือนหมูบ่ า้ นชนเผ่าคอนโซที่สร้างบ้านพักอาศัยในพื้นที่ราบสูงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างดี
ชมน้าตกบลูไนล์และล่องเรือในทะเลสาบทานาอันเป็นหนึ่งในต้นกาเนิดของแม่น้าไนล์
บินตรงและสะสมไมล์ Star Alliance ไปกับสายการบินเอธิโอเปียน ที่ได้รบั การยกย่องว่าดีที่สุดในทวีปอัฟริกา
เสน่ห์ที่ไร้พรมแดนเชิญชวนให้ท่านได้มาสัมผัสแล้วท่านจะรู้ว่าเอธิโอเปียไม่ลาบากอย่างที่คิด
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461

-201. พุธที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562
22.30 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอธิโอเปียน (ROW W) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอานวยความสะดวก

02. พฤหัสบดีที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
01.45 น.
06.15 น.
11.30 น.
12.40 น.

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – แอดดิส อะบำบำ – จินกำ

ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน ET 609 (8.30 ชม. / Dinner, Breakfast)
ถึง สนามบินเมืองแอดดิส อะบาบา เมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน ET 171 (1.05 ชม. / Snack)
ถึง สนามบินเมืองจินกา (Jinka) เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเอธิโอเปีย

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์จินกา (Jinka Museum) ที่รวบรวมข้อมูลของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเอธิโอเปียคลอดจนศิลปวัฒนธรรม การ
แต่งกายและความเชื่อของแต่ละชนเผ่า
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก JINKA ECO OMO LODGE หรือเทียบเท่า

03. ศุกร์ที่ 1 มีนำคม 2562

จินกำ – หมู่บ้ำนชนเผ่ำเมอร์ซี่ – เทอร์มี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติมาโก (Mago National Park) ชมความหลากหลายของบรรดาสรรพสัตว์ที่อาศัย อยู่ภายในอุทยาน
แห่งนี้ อาทิ ช้าง, ยีราฟ, ม้าลาย และที่ห้ามพลาดคือวัฒนธรรมของ ชนเผ่าเมอร์ซี่ (Mursi Tribe) ที่ผู้หญิงของชนเผ่านี้จะนิยมเจาะ
ห่วงที่ริมฝีปากแล้วนาดินเหนียวที่มีลวดลายใส่เข้าไปแล้วค่อยๆ เพิ่มขนาดตามอายุ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเมืองจินกา
อาหารกลางวันที่โรงแรม
เดินทางสู่ เทอร์มี (Turmi) (116 กม. / 2 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่รายล้อม ไปด้วยหมู่บ้านของชนเผ่าแฮมเมอร์ (Hamer Tribe) หนึ่งในชน
เผ่าที่เป็นที่รู้จักกันดีในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของเอธิโอเปีย
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก BUSKA LODGE TURMI หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

-3-

04. เสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562

เที่ยวตลำดนัดวันเสำร์ – ชมหมู่บ้ำนแฮมเมอร์

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านนั่งเรือแคนูข้ามฟากแม่น้าโอโม (Omo River) ชม หมู่บ้านชนเผ่าดาซานัคช์ (Daasanach Tribe Village) ชนพื้นเมืองของ
เอธิโอเปียที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าโอโมที่มีความเก่าแก่ที่สุดเผ่าหนึ่งในอัฟริกาและยังเป็นต้นแบบของชนเผ่าในเคนย่าและซูดาน
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านเดินต่อไปยัง ดิเมกา (Dimeka) ให้ท่านได้เดินชม ตลาดนัดวันเสาร์ (Saturday Market) ที่ซึ่งผู้คนในเผ่าแฮมเมอร์และชน
เผ่าอื่นๆ นาสินค้าพื้นเมือง อาทิ สร้อยคอ, เสื้อผ้า ฯลฯ มาวางขาย และหากโชคดีท่านจะมีโอกาสชมประเพณี การกระโดดข้ามวัว
(Bull Jumping) ซึ่งเป็นพิธีทดสอบเหล่าเด็กชายในชนเผ่าที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยเริ่มแรกจะมีการเต้นราของเหล่าหญิงสาวที่แต่ง
กายอย่างสวยงาม และจึงเชื้อเชิญเหล่าเด็กชายให้มาเริ่มกระโดดข้ามหลังวัว (ขึ้นอยู่กับชนเผ่านั้นๆว่าจะจัดในวันดังกล่าวหรือไม่)
อาหารค่าที่โรงแรม

05. อำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562

เทอร์มี – คอนโซ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมหมู่บ้านชนเผ่าแฮมเมอร์ (Hamer Village) ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีขนาดใหญ่ โดยมีประชากรประมาณ 47,000 คน เลี้ยง
ชีพด้วยการทาปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองคอนโซ (Konso) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านของชนเผ่าต่างๆของเอธิโอเปีย อาทิ ชนเผ่าอารี (Ari) ที่มีชื่อเสียงใน
เรื่องของการทาเครื่องปั้นดินเผา, ชนเผ่าเบนนา (Benna) ที่มีเอกลักษณ์โดยการนาดินปูนสีขาวมาทาตัวเพื่อตกแต่งร่างกาย

-4อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก KONSO KANTA LODGE หรือเทียบเท่า

06. จันทร์ที่ 4 มีนำคม 2562

คอนโซ – อำร์บำ มินซ์ – แอดดิส อะบำบำ – บำฮี ดำร์

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม หมู่บ้านคอนโซ ที่องค์การยูเนสโกยกให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.1997 โดยสิ่งที่น่าสนใจใน
หมู่บ้านนี้คือบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและไม้แกะสลักที่เรียกว่า Waka ใช้เป็นสัญลักษณ์ราลึกถึงเหล่าบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
จากนั้นนาท่านสู่สนามบินเมืองอาร์บา มินซ์ (Arba Minch)
13.15 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน ET 134 (1.05 ชม. / Snack)
14.20 น.
ถึงสนามบินเมืองแอดดิส อะบาบา พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง
อาหารกลางวันแบบกล่อง
16.30 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน ET 182 (1 ชม. / Snack)
17.30 น.
ถึงสนามบินเมืองบาฮี ดาร์ (Bahir Dar) เมืองใหญ่อันดับสามของเอธิโอเปีย รองจากแอดดิส อะบาบา และดิเร ดาวา
อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับรางวัล City for Peace จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2002 เนื่องจากเป็นเมืองทีม่ ีการจัดการที่ดีมี
ความสาเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคมเมืองและปราศจากอาชญากรรมรุนแรง
นาท่านเข้าที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พัก KURIUFTU RESORT & SPA (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
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07. อังคำรที่ 5 มีนำคม 2562

บำฮีดำร์ – ทะเลสำบทำนำ – นำตกบลูไนล์

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านล่องเรือชม ทะเลสาบทานา (Lake Tana) เป็น ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเอธิโอเปียด้วยพื้นที่โดยรวม
5,544 ตารางกิโลเมตร ในระดับความสูง 1,840 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ทะเลสาบนี้เป็นต้นกาเนิดของแม่น้าบลูไนล์ ซึ่งไหลไปรวม
กับแม่น้าไวท์ไนล์ที่ประเทศซูดานจนกลายมาเป็นแม่น้าไนล์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้าสายที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาวกว่า 6 ,650
กิโลเมตร แวะชมจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่และงดงามในโบสถ์บนเกาะในทะเลสาบทานา
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปชม น้าตกบลูไนล์ (Blue Nile Falls) ที่ไหลตกจากหน้าผาสูง 42 เมตร บนแม่นาทิ
้ ส อเบย์ (Tis Abay)
มีความหมายว่า แม่น้าไนล์ที่มีละอองน้าเหมือนควันไฟ
อาหารค่าทีโ่ รงแรม

08. พุธที่ 6 มีนำคม 2562

บำฮี ดำร์ – ลำลิเบลำ

อาหารเช้าที่โรงแรม
ชม หมู่บ้านของชุมชนอาแรมบา (Awramba Community) มีประชากรประมาณ 400 คน โดยซัมรา นูรุ (Zumra Nuru) ผู้ก่อตั้ง
ชุมชนนี้มีแนวคิดส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงรวมไปถึงสิทธิของเด็ก นั่นทาให้วิถีชีว ติของผู้คนในชุมชนนี้ค่อนข้างจะ
แตกต่างและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สิ่งที่น่าทึ่งคือผู้คนที่นี่จะสวมใส่เสื้อผ้า และผลิตข้าวของต่างๆไว้ใช้เอง โดยไม่ได้รับบริจาค
หรือซื้อจากสถานที่อื่นๆเลย และยังนาผลิตภัณฑ์บางส่วนไว้ขายส่งออกเป็นรายได้แก่ชุมชนแทน เรียกได้ว่าเป็นอาณานิคมขนาด
ย่อมได้เลย จากนั้นเดินทางสู่เมืองเดบรี เทเบอร์ (Debre Tabor)
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองลาลิเบลา (Lalibela) (206 กม. / 4 ชม.) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเยรูซาเลมแห่งที่สอง มีความสาคัญทาง
โบราณคดีเนื่องจากมีโบราณสถานที่เรียกว่า Rock Hewn Church เกิดจากการขุดเจาะเข้าไปในหินหรือเจาะหินทั้งก้อนเพื่อสร้าง
เป็นโบสถ์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออโธด็อกซ์อีกด้วย

-6อาหารค่าทีโ่ รงแรม
ที่พัก MARIBELA HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

09. พฤหัสบดีที่ 7 มีนำคม 2562

ลำลิเบลำ – ชมกลุ่มโบสถ์หินมรดกโลก

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาชม เหล่าโบสถ์หินโบราณกลุ่มแรก (The First group of Rock-Hewn Churches) ประกอบด้วยโบสถ์ 6 หลัง ซึ่งเป็นการขุด
เจาะเข้าไปในหินหรือเจาะหินทั้งก้อนเพื่อสร้างเป็นโบสถ์ ได้แก่ Bieta Medhanialem (Chapel of Holy Savior), Bieta Mariam
(Chapel of Mary), Bieta Denagel (Chapel of the Virgins), Bieta Golghotha, Bieta Giorghis (Chapel of St.George)
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ชม เหล่าโบสถ์หินโบราณกลุ่มสอง (The Second group of Rock-Hewn Churches) ประกอบไปด้วยโบสถ์ต่างๆ 5 หลัง
ไฮไลท์คือ Bieta Abba Libanos และ Bieta Gabriel and Raphael เป็นโบสถ์หินที่ถือว่าเป็นพระราชวังหลวงแห่งลาลิเบลา
อาหารค่าทีโ่ รงแรม

10. ศุกร์ที่ 8 มีนำคม 2562
อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่สนามบินลาลิเบลา
09.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน ET 153 (1 ชม. / Snack)
10.40 น. ถึงสนามบินแอดดิส อะบาบา

ลำลิเบลำ – แอดดิส อะบำบำ

-7อาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน
นาชม โบสถ์เซนต์จอร์จ (St. Georgr’s Cathedral) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงและ
ขอบคุณต่อเซนต์จอร์จที่นาพาชัยชนะมาสู่ชาวเอธิโอเปีย ในการต่อสู้กับการรุกรานของอิตาลี
ชม The Holy Trinity Cathedral โบสถ์คริสต์นิกายออโธด็อกซ์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเป็นเอกราชของเอธิโอเปียจาก
การยึดครองของอิตาลี จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย ณ เมอร์คาโต (Mercato) ตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่
ที่สุดในทวีปอัฟริกา
อาหารค่าที่ภัตตาคารอิตาเลียน
หลังอาหาร นาท่านสู่สนามบิน

11. เสำร์ที่ 9 มีนำคม 2562
00.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน ET 608 (9.10 ชม. / Dinner, Breakfast)
13.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
- กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิง่

แอดดิส อะบำบำ – กรุงเทพฯ

-8อัตรำค่ำบริกำร
ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม
บินชั้นธุรกิจ เพิม่

149,000.- บาท
13,000.- บาท
57,000.- บาท (เฉพาะ กรุงเทพฯ – แอดดิส อะบาบา – กรุงเทพฯ)

อัตรำนีรวม
1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียน ชั้นทัศนาจรตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงทุกมื้อตามรายการ
4. นาเที่ยวโดยรถบัสปรับอากาศ (22 ที่นั่ง) และรถขนกระเป๋า / รถแลนด์ครุยเซอร์ 4x4 (คันละ 3 ท่าน)
5. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
6. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เอธิโอเปีย
7. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุต่ากว่า 15 ปีหรือ อายุ 75-85 ปี ความคุม้ ครอง 50%
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ
9. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

อัตรำนีไม่รวม
1. หนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

ติดต่อ :

ซัง / นัท / อร

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 121 , 123, 125

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสำร. 0 2211 0119

