10 วัน ยูกนั ดา – รวันดา
(ทริป... ตามหา กอริลลา Gorilla Trekking)

14-23 ก.ย. 2562 / 10-19 ต.ค. 2562
พิเศษ 219,900 บาท
เอ็นเทบเบ (ยูกนั ดา) – เมอร์ ชิสัน ฟอลล์ – ชิมแปนซี แทร็กกิง้ – เกมส์ ไดร์ ฟ – ล่องเรื อแม่ นา้ ไนล์
กอริลลา แทร็กกิง้ – โกลเด้ นมังกี้ แทร็กกิง้ – คิกาลี (รวันดา)

(สั มผัสประสบการณ์ ความน่ ารักของฝูงกอริลล่ าภูเขา ทีอ่ าศัยอยู่ตามธรรมชาติ)

10 วัน อูกนั ดา – รวันดา
วันแรก
22.30 น.
วันทีส่ อง

กรุ งเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าที่ และมัคคุ เทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สาย
การบินเอธิโอเปี ยน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
อาดิสบาบา – เอ็นเทบเบ (ยูกันดา)

06.15 น.
08.20 น.
10.25 น.

ออกเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น อาดิ ส บาบา ประเทศเอธิ โอเปี ย โดยเที่ ย วบิ น ET629 (ใช้เวลาบิ น ประมาณ 8.15
ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การอาหารค่า
และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน (เครื่ องบิน Boeing 787 – Dreamliner)
เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองเอ็นเทบเบ โดยสายการบินเอธิโอเปี ยน แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน ET332 (ใช้เวลาบิน 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบิน เอ็นเทบเบ ประเทศยูกนั ดา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องกัม ปาลา (Kampala) เมื องหลวงของประเทศยูกนั ดา ซึ่ งประชากรราว 1 ล้านคนเศษ
ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาเตี้ยๆ 7 ลูก บริ เวณรอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี และธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ เมืองกัมปาลานี้
ในอดี ต เป็ น สนามล่ าสั ตว์ป่ าของกษัตริ ย ์ เนื่ องจากมี ค วามอุ ดมสมบู รณ์ ข องสั ตว์ โดยเฉพาะสั ตว์ป ระเภท
กวางอิ ม พาลา และสภาพภู มิ ป ระเทศที่ เป็ นเนิ นเขาล้อมรอบ เมื่ ออังกฤษเข้ามาในยุค ล่ าอาณานิ ค มจึ งเรี ย ก
บริ เวณนี้ วา่ “เนิ นอิมพาลา” เมืองกัมปาลาเติบโตขึ้นมาจากอาณาจักรยูกนั ดา อนุ สรณ์สถานหลาย แห่ งในยุค
อาณาจัก รยูก ันดายังมี ให้เห็ น นาท่ านแวะถ่ ายรู ป กับ พระราชวังลู บิ ริ (Lubiri Palace) ซึ่ งอดี ตที่ ประทับของ
กษัตริ ยอ์ งค์ แต่ปั จจุ บนั มิ ได้ประทับ ที่ นี่แล้ว จากนั้นนาท่านผ่านชมอาคารรัฐ สภา และอาคารศาลปกครอง
สิ่ งก่ อสร้ างบางส่ วนถู ก ท าลายในสมัย สงครามแทนซาเนี ย และถู ก สร้ างขึ้ นมาใหม่ รวมถึ ง อาคาร ร้ านค้า
โรงแรม และธนาคาร สิ่ งก่อสร้างในกัมปาลาวางตัวกระจายอยูต่ ามเนิ นเขาต่างๆ จากนั้นนาท่านเข้าชม โบสถ์
คาทอริ กรู บาก้า (Rubaga Cathedral) เป็ นอาคารสวยงามอีกแห่ งซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนินเขาสามารถมองเห็นวิวเมืองกัม
ปาลาอย่างชัดเจน เป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญต่อเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ของยูกนั ดา เนื่ องจากสร้างเพื่ออุทิศ
ให้แก่เหล่าวีรชนในอดีตที่ถูกสังหารหมู่โดยการเผาทั้งเป็ น นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติยูกนั ดา (Uganda
Museum) ซึ่ งจัดแสดงเกี่ยวกับชาติพนั ธุ์ ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ และวิถีประเพณี ซ่ ึ งเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศยูกนั ดา พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี 1908 และได้มีการย้ายมาจนอยู่ที่ ณ ที่ต้ งั

01.45 น.

ปัจจุบนั ในปี 1942 ภายในพิพิธภัณฑ์จดั แสดงเครื่ องดนตรี อุปกรณ์ล่าสัตว์ อาวุธโบราณ กีฎวิทยา (แมลง) ส่ วน
ภายนอกจัดแสดงบ้านจาลองของชนเผ่าต่างๆในอาณาจักรยูกนั ดา นอกจากนี้ มีส่วนจัดแสดงรถยนต์ที่อดี ต
บุคคลสาคัญๆเคยใช้ เช่น อดีตประธานาธิ บดี อ้ ี อามิน เป็ นต้น จากนั้นนาท่านชมตลาดของที่ระลึกซึ่ งจาหน่ าย
สิ นค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่ องจักรสาน ตะกร้า กระบุง งานไม้แกะสลักเป็ นรู ปสัตว์ หรื อภาชนะไว้ใส่ ของ เสื้ อผ้า
ทอพื้นเมือง ภาพวาด และอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั SHERATON KAMPALA HOTEL **** หรื อเทียบเท่า
กรุ ณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก สาหรับพัก 2 คืน เนื่องจากกระเป๋าใบใหญ่จะส่ งไปโรงแรมโดยทางรถยนต์

วันทีส่ าม

กัมปาลา – อุทยานแห่ งชาติเมอร์ ชิสัน – ตามรอยชิมแปนซี (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นนั่ ง รถ 4WD เพื่ อ เดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ งชาติ น้ าตกเมอร์ ชิ สั น (Murchison Falls National Park)
(ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชัว่ โมง) ซึ่ งเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยูกนั ดา ตั้งอยูท่ าง
ตอนเหนือของประเทศ และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด อุทยานแห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,840 ตาราง
กิโลเมตร และ เป็ นอุทยานที่มีแม่น้ าไนล์ไหลผ่าน และเป็ นถิ่นที่อยูข่ องลิงชิมแปนซี รวมถึงสัตว์ป่าหลากหลาย
ชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีน้ าตกเมอร์ ชิสัน ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่ของยูกนั ดา และยังเป็ นน้ าตกที่ นาย
พลวินสตัน เชอร์ ชิล ได้มาล่องเรื อแม่น้ าไนล์อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ในการตามรอยครอบครัวชิมแปนซี (Chimpanzee Trekking) ซึ่ งเป็ นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่มีรหัสพันธุ กรรมใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพฝูงลิงชิมแปนซี ที่อาศัยอยู่
ภายในอุทยานแห่ งชาติน้ ี ชิมแปนซี เป็ นลิงไม่มีหางที่มีความใกล้เคียงและเหมือนมนุ ษย์มากที่สุด มักอาศัยอยู่
รวมกันเป็ นครอบครั วโดยมี จ่าฝูงเพี ยงตัวเดี ยว หากิ นบนพื้ นดิ นมากกว่าบนต้นไม้ เดิ นสองเท้าได้เหมือน

มนุษย์ มีความฉลาดและความจาดีเยีย่ ม จากนั้นนาท่านนัง่ เรื อเพื่อข้ามแม่น้ าแซมบิยา (Sambiya River) ท่านจะ
ได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่ ายูกนั ดา ซึ่ งป่ าแห่งนี้ เรี ยกได้วา่ เป็ นป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั PARAA LODGE**** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ ี่

Game Drive – ล่องเรื อแม่ นา้ ไนล์ ชมนา้ ตกเมอร์ ชิสัน

เช้าตรู่

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานเมอร์ ชิสันในช่ วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive)
ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิ ดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่า
เหยื่อในตอนกลางคืน สัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ที่อุทยานเมอร์ ชิสัน มีมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น Big Five และยังมี
waterbucks, ยีราฟ, ฮิ บ โป, บัช แบ็ค และอื่นๆอีก มามาย พร้ อมชมบรรยากาศยามพระอาทิ ตย์ข้ ึ นท่ ามกลาง
ธรรมชาติ นาท่ านส่ องสั ตว์ที่อาศัยภายในอุ ท ยานแห่ งนี้ เรี ยกได้ว่าที่ นี่ เป็ นป่ าที่ มีสั ตว์อาศัยอยู่มากที่ สุ ดใน
ยูกนั ดา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามล่าส่ องสัตว์นานาชนิด ภายในอุทยานแห่งชาติเมอร์ ชิสัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นาท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรื อแม่น้ าไนล์ (Nile River Cruise) เพื่อดูวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องสัตว์ป่านานา
ชนิ ดที่มาดื่ มน้ าในแม่น้ าไนล์ สัตว์ป่าที่ สามารถเห็ นได้มากในแถบนี้ คือ ฮิ ปโป จระเข้ ช้าง และ นกกิ นปลา
นานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิ ดที่อาศัยในแม่น้ าแห่งนี้ นาท่านล่องเรื อ
ชมความสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ ของแม่น้ าไนล์ และโดยรอบ แม่น้ าไนล์เป็ นแม่น้าที่ยาวที่สุดในโลก เป็ น
แม่น้ าแปลกในโลกไม่กี่สายที่ไหลจากทิศใต้ข้ ึนสู่ ทิศเหนื อ มีความยาวถึง 6,695 กิโลเมตร สายน้ าที่ยงิ่ ใหญ่น้ ี มี
ต้นกาเนิดมาจากเมืองจินจา (Jinja) บริ เวณริ มทะเลสาบวิคตอเรี ยในประเทศยูกนั ดา ไหลผ่านทะเลสาบกีโอกา
ลงสู่ ทะเลสาบอัลเบิร์ต เรี ยกกันว่า วิคตอเรี ยไนล์ จากทะเลสาบอัลเบิ ร์ตไปจนถึ งชายแดนระหว่างประเทศ

ยูกนั ดา และซู ดาน สายน้ านี้ ก็ได้ชื่อใหม่วา่ ไวท์ไนล์ จากนั้นไวท์ไนล์ก็ไหลต่อไปรวมกับบลู ไนล์ ซึ่ งไหลมา
จากเอธิ โอเปี ย แม่น้ าทั้ง 2 สายมาบรรจบกันที่เมือง คาร์ ทูม เมืองหลวงของซู ดาน และได้ชื่อสุ ดท้ายว่าแม่น้ า
ไนล์ ไหลผ่านประเทศอียปิ ต์ออกสู่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนในที่สุด ได้เวลานาท่านชมน้ าตกเมอร์ชิสัน ซึ่ งก็คือจุด
ที่ วิคตอเรี ยไนล์ ซึ่งมีความกว้างถึง 50 เมตรถูกบีบเข้าสู่ ซอกหิ นริ มหน้าผาซึ่ งมีความกว้างเพียง 6 เมตรเส้นทาง
น้ าที่ถูกบีบให้แคบลงหลายเท่าตัวนั้น ทาให้น้ าจานวนมหาศาลไหลระเบิดพุ่งทะลักจากหน้าผาหิ นซึ่ งสู งถึง 40
เมตร ตกกระแทกลงสู่ แอ่งน้ าเบื้องล่าง เสี ยงดังสนัน่ ก้องทั้งป่ า กาลังแรงและปริ มาณน้ าอันมหาศาลที่ตกจากที่
สู งนั้นก่อให้เกิ ดกระแสน้ าวนเชี่ ยวกราก ละอองน้ า ซึ่ งแตกกระจายกระเด็นเซ็ นซ่ านขึ้นสู่ หน้าผาด้านบนจนดู
คล้ายสายหมอกบางๆนั้น ได้กรองแสงแดดอันแผดกล้าให้ปรากฏเป็ นสายรุ ้งอันงดงามเด่นชัดให้ท่านได้ชม
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ แห่ งน้ าตกเมอร์ ชิสันตามอัธยาศัย ก่อนนาท่านกลับ สู่
โรงแรมที่พกั
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั PARAA LODGE**** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันที่ห้า

ไคโซโล – หมู่บ้าน Batwa

เช้า
10.00 น.
12.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินปาคูบา เพื่อขึ้นเครื่ องบินเล็กแบบเช่าเหมาลา
เดินทางโดยเครื่ องบินเล็กแบบเช่ าเหมาลา สู่ เมืองไคโซโล (ประเทศอูกนั ดา)
เดินทางถึงเมืองไคโซโล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ ้ า น Batwa ซึ่ งเป็ นที่ อ ยู่ ข องชนเผ่ า ปิ๊ กมี่ ซึ่ งเป็ นผู ้ล้ ี ภัย และถู ก ขับ ไล่ โ ดยรั ฐ บาล
ชาวพื้นเมืองเหล่านี้ อาศัยในป่ าดงดิบแถบภูเขาในเขตชายแดนสามประเทศ คือ รวันดา ยูกนั ดา และบุรุนดี มาก

ว่า 500,000 ปี โดยไม่ได้มีการทาการเกษตร การทาลายป่ าไม้ หรื อทาลายส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของธรรมชาติ ดังคา
กล่าวของชาว Batwa ว่า “เรารักผืนป่ า เหมือนที่เรารักร่ างกายตัวเราเอง”
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั LAKE CHAHAFI RESORT**** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

กอริลลา แทร็กกิง้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
วันนี้ จะเป็ นอีกหนึ่ งวัน แห่ งความประทับใจกับกิจกรรมในการตามหา กอริ ลลาภูเขา แห่ งยูกนั ดา ซึ่ งได้ชื่อว่า
เป็ นกอริ ลลา ที่เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์เป็ นอย่างยิ่ง และอุทยานแห่ งชาติ Mgahinga National Park เป็ นอุทยานที่
สามารถพบเจอฝูงกอริ ลลาภูเขาได้ง่าย ก่อนแทร็ กกิ้ง เจ้าหน้าที่อุทยานจะอธิ บายขั้นตอน และ ข้อห้ามต่างๆใน
การชมกอริ ลลา (สาคัญที่สุดคือ ห้ามใช้แฟลช จากกล้องถ่ายรู ปทุ กกรณี ) (สาคัญที่สุดคือ ห้ามใช้แฟลช จาก
กล้องถ่ายรู ปทุกกรณี )
รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box

กลางวัน

นาท่านออกตามหากอริ ลลาภูเขา ซึ่ งเป็ นกอริ ลลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และใกล้จะสู ญพันธุ์แล้ว จะอาศัยอยูใ่ น
ป่ าทึบบนเทือกเขาสู งแถบประเทศ คองโก ยูกนั ดา ซาอีร์ และรวันดาเท่านั้น กอริ ลลาพันธุ์น้ ี จะมีวิวฒั นาการ
ต่ า งจากพัน ธุ์ อื่ น ๆ เช่ น ตัว ใหญ่ ก ว่า มี สี ด า ขนยาว แขนสั้ น แผ่ น อกกว้า ง ฟั น แข็ ง แรง จมู ก ปาก และ
ขากรรไกร กว้างกว่า ในการตามรอยกอริ ลลา จะมีพรานซึ่ งมักจะออกเดินทางไปล่วงหน้าก่อน เพื่อตามรอยฝูง
กอริ ลลา แล้วส่ งสัญญาณให้ไกด์พาคณะตามไปอีกที ทุกท่านควรเตรี ยมร่ างกายให้แข็งแรงพอควร เพราะต้อง
บุกป่ า ขึ้ นเขา ลงห้วย ฯลฯ ปกติ การติ ดตามฝูงกอริ ลล่ าจะใช้เวลาระหว่าง 3 – 6 ชั่วโมง ขึ้ นอยู่กบั โชคของ
นักเดินทางกลุ่มนั้นๆ สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MT.GORILLA VIEW LODGE หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันทีแ่ ปด
เช้า

โกลเด้ นมังกี้ แทร็กกิง้
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
***** วันนี้ จะเป็ นกิ จกรรมตามหาโกลเด้นมังกี้ (Golden Monkey) หรื อลิงสี ทอง ซึ่ งเป็ นลิงสายพันธุ์ โลกเก่า
ซึ่ งพบได้แถบภู เขาไฟ Virunga รวมไปถึ งย่านอุ ทยานแห่ งชาติ ในแถบแอฟริ กากลาง ของสามประเทศ คื อ
คองโก ยูกนั ดา และ รวันดา ซึ่ งลิงสายพันธุ์น้ ี มีจุดเด่นที่ขนสี ทองอร่ ามบริ เวณแผงคอ และแผงหลัง ปั จจุบนั มี
จานวนประชากรลิงสี ทองลดลงไปจานวนมาก และเข้าข่ายเป็ นสายพันธุ์สัตว์ที่เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์จากการขึ้น
ทะเบียนของ ICUN RED LIST หรื อที่เรี ยกในภาษาไทยว่า “บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ”
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค
นาท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานอนุ รักษ์ Virunga Convervation เพื่อตามหาลิงสี ทอง หรื อโกลเด้นมังกี้ ซึ่ งปกติจะ
อาศัยรวมกลุ่มอยูก่ นั เป็ นครอบครัวๆละราว 30 ตัว ลิงสายพันธุ์น้ ี รับประทานอาหารหลักคือผลไม้และหน่อไม้
ไผ่ ลิ งสี ทองสามารถหาพบได้บริ เวณป่ าไผ่ใกล้ๆกับบริ เวณภูเขาไฟ หลังเสร็ จจากกิ จกรรม นาท่านเดิ นทาง
กลับสู่ โรงแรมที่พกั เพื่อชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรวันดา

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั แบบ MT.GORILLA VIEW LODGE หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)
คิกาลี (รวันดา)
รับประทานอาหารเช้าแบบปิ กนิก
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องคิก าลี (Kigali) เป็ นเมื องหลวงและเมื องที่ ใหญ่ ที่สุ ดของประเทศรวันดา มี ป ระชากร
ประมาณ 1 ล้านคน ตั้งอยู่บ นเนิ น เขาในเขตศู นย์กลางของประเทศ เมื องนี้ ยังเป็ นศู นย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมและการขนส่ งของประเทศรวันดา และเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่สาคัญทางราชการและสานักงานของ
ประธานาธิ บดีรวันดา ประชากรของเมืองเป็ น ชาวฮูตู 84% ชาวทุสซี่ 15% คิกาลี ก่อตั้งขึ้ นในปี คริ สต์ศกั ราช

1907 ภายใต้การปกครองอาณานิ คมของเยอรมัน แต่ไม่ได้เป็ นเมื องหลวง (เมื องหลวงเดิ มคือ เมืองฮู เย หรื อ
บูทาเร่ ในปั จจุบนั ) จนกระทัง่ รวันดาได้รับอิสรภาพในปี คริ สต์ศกั ราช 1962 จึงได้ถูกแต่งตั้งให้เป็ นเมืองหลวง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่ งรวันดา (Museum of Natural Science) เป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่นกั
และเป็ นที่รวบรวมบันทึกความเป็ นมาและและวิวฒั นาการของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆของรวันดา ได้เวลา
นาท่านเที่ยวชมเมืองรวันดา จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดพื้นเมือง (Local market) อิสระให้ท่านได้เลื อกซื้ อของฝาก
หรื อชมสิ นค้าพื้นเมือง และวิถีชีวิตของชาวรวันดา ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ โรงแรม Hotel des Mille Collines
หรื อ ที่ รู้จกั เป็ นอย่างดี จากเรื่ อง Hotel Rwanda นาท่านแวะถ่ ายรู ปกับโรงแรมที่ เป็ นที่ หลบภัยของการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ในประเทศรวันดา
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั KIGALI SERENA HOTEL **** หรื อเทียบเท่า

ค่า

วันทีเ่ ก้า

คิกาลี (รวันดา)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Genocide Museum เป็ นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความโหดร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของ
ชาวรวันดา ระหว่างชนเผ่าที่แย่งชิ งอานาจกัน ชาวโลกรู ้จกั รวันดา และความโหดร้ายจากหนังดังที่สร้างจาก
ชีวติ จริ งของชายคนหนึ่งที่พยายามช่วยเพื่อนร่ วมเผ่าพันธุ์เรื่ อง "Hotel Rwanda" บอกเล่าเหตุการณ์ทางการเมือง
รวัน ดาในปี 1994 ซึ่ งขณะนั้น "พอล รู ส ซาบาจิ นา" ท างานเป็ นผูจ้ ดั การโรงแรมใน คิ ก าลี เมื องหลวงของ
ประเทศ เขาใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางสบายๆ เขามี ภรรยาที่ ท้ งั สาวและสวยชื่ อ "ทาเทียนา" กับลู กเล็กๆ สี่ คน
ชีวิตของเขาเป็ นเหมือนการเชื่อมโยงของสองชนเผ่าเพราะเขาเป็ นชาวฮูตู ในขณะที่ภรรยาของเขาเป็ นชาวทุ ตซี
คืนหนึ่ งประธานาธิ บดีของรวันดา ซึ่ งเป็ นชาวฮูตูถูกลอบสังหาร ภายในเวลาไม่กี่นาทีต่อจากนั้นการฆ่าฟั นก็
เริ่ มต้นขึ้ นโดยกลุ่ ม หัวรุ นแรงชาวฮู ตูที่ ใช้การตายของประธานาธิ บ ดี เป็ นข้ออ้าง เพื่ อกาจัดพวกทุ ตซี ตลอด
ระยะเวลาเพี ยงสามเดื อน มี ก ารฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์ ไปถึ งแปดแสนศพ พอล เปลี่ ย นโรงแรมที่ เขาท างานอยู่ให้
กลายเป็ นที่หลบภัยสาหรับชาวทุตซี และผูอ้ พยพชาวฮูตูกว่าพันคน ตลอดสามเดือนต่อมาเขาติดสิ นบนกลุ่มมือ
สังหารชาวฮู ตูเพื่อต่อรองไม่ให้บุกเข้ามาที่ โรงแรม และสามารถช่ วยชี วิต ชาวเมื องที่ หลบอยู่ในโรงแรมได้
ขณะที่ดา้ นนอกนั้นกลาดเกลื่อนไปด้วยซากศพ เหตุการณ์น้ ี ทาให้ พอล และครอบครัวต้องลี้ภยั การเมืองไปอยู่
เบลเยียมนานหลายปี กว่าจนสามารถกลับมาเยีย่ มบ้านเกิดได้อีกครั้ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.00 น.
16.20 น.
19.50 น.
23.55 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคิกาลี เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินคิกาลี สู่ สนามบินอาดิสบาบา ET810 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปี ยน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ ET608 (ใช้เวลาบิน 8 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพฯ

13.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน ยูกนั ดา – รวันดา
(ทริป... ตามหา กอริลลา)

14-23 ก.ย. 2562 / 10-19 ต.ค. 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-ADD-EBB//KGL-ADD-BKK หักค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ชั้น Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ

ก.ย. – ต.ค. 2562
219,900
19,000
28,000
75,000 – 100,000

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562) **
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 Ethiopian Airlines (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 85 ปี )
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าวีซ่า
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 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 เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 10 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 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 าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คู ณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้นธุ รกิ จ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า

คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิ ดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารยื่นวีซ่า
หลักฐานการทาวีซ่าประเทศ ยูกนั ดา – รวันดา
(ทาวีซ่าออนไลน์ )

(เอกสารทุกอย่ างให้ สแกนสี แล้ วส่ งมาที่ sales@expressholiday.co.th )
1. หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า
2. รู ปถ่ายปั จจุบนั สี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว
3. หลักฐานการทางานภาษาอังกฤษ
4. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
หมายเหตุ
**กรณีผ้ เู ดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ และไม่ ได้ เดินทางกับบิดามารดาจะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากเขตหรื ออาเภอ**
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้ เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริ กาจะต้องฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎ
การเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้นโดยต้องนาสาเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริ การโดยฉี ด
ก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉี ดได้ที่หน่วยบริ การวัคซี น
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 ดวัคซี นครั้งหนึ่งจะมีระยะป้ องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี *****
ทางหน่วยบริ การ จะให้เป็ นหนังสื อเอกสารรับรองมา (เล่มสี เหลือง) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

10 วัน ยูกนั ดา – รวันดา
(ทริป... ตามหา กอริลลา Gorilla Trekking)
ราคา 219,900 บาท
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

14-23 ก.ย. 2562
ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

10-19 ต.ค. 2562
สะสมไมล์

อาหาร

สถานฑูตที่เคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

