
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง   ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

วันแรกของการเดินทางวันแรกของการเดินทาง                    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ    

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

เคนย่าแอร์ไลน์ (KQ) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้

ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วันที่สองของการเดินทางวันที่สองของการเดินทาง                สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ--เอนเทบเบเอนเทบเบ--กัมปาลากัมปาลา  

01.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเอนเทบเบ (ENTEBBE) ประเทศยูกนัดา  โดย สายการบินเคนย่า

แอร์ไลน์ เทีย่วบินท่ี KQ887/KQ410 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0605-0700 

น. *.*.*. 



 

08.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองเอนเทบเบ (ENTEBBE) ประเทศยกูันดา (ช้ากว่า

ประเทศไทย 4 ชม.) เมอืงหลักเมืองหนึ่งของศูนย์กลางประเทศยูกันดา มีพื้นท่ีติด

ทะเลสาบวิคตอเรียขนาดใหญ่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา โดยเอนเทบเบเคยเป็น

เมืองที่อยู่ในประวัติศาสตร์จารึกของปฏิบัติการเอนเทบเบ ซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยตัว

ประกันครั้งประวัติศาสตร์โดยอิสราเอล…หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว... 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกัมปาลา (KAMPALA) (46 กม.) เมืองหลวงของประเทศ

ยูกันดา ในอดีตบริเวณแถบนี้คือสนามล่าสตัว์ป่าของ กษัตริย์เนื่องจากมีความอุดม

สมบูรณ์ของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ประเภทกวางอิมพาลา ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็น

เนินเขาล้อมรอบ เมื่ออังกฤษเข้ามาในยุคล่าอาณานิคมจึงเรียกบริเวณนี้ว่าเนินแห่งอิม

พาลา  

ผ่านชมพระราชวังลูบิริ (LUBIRI PALACE) ซึ่งกษัตริย์องคปั์จจุบันไม่ได้ประทับอยู่

แล้ว อาคารรัฐสภา อาคาร ศาลปกครอง 

สิ่งก่อสร้างบางส่วนถูกทำลายในสมัยสงคราม

แทนซาเนีย และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ รวมถึงอาคาร 

ร้านค้า โรงแรม และธนาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ใน

เมืองวางตั้งกระจายอยู่ตามเนินเขาต่างๆ จึงได้ชื่อ

ว่าเป็นเมืองแห่งเจ็ดเนินเขา (CITY OF SEVEN HILLS) 

นำท่าน ชมโบสถ์รูบาก้า (RUBAGA CATHEDRAL) เป็นโบสถ์คริสต์โรมันคาทอลิก

สวยงามซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมอ  งเหน็วิว

อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อ

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของยูกันดา เนื่องจากถูก

สร้างเพื่ออุทิศให้แก่เหล่าวีรชนในอดีตท่ีถูกสังหารหมู่

โดยการเผาท้ังเป็น  

นำท่าน ชมสุสานฝังพระศพของกษตัริยร์าชวงศ์ยูกานดา (KASUBI TOMBS) เริ่ม

สร้างในปีค.ศ.1881 เดิมทีสร้างเพื่อใช้เป็นพระราชวังของกษัตริย์มูเทซาที่ 1 แต่ต่อมา

ได้เปลี่ยนเปน็สุสานของพระองค์รวมทั้งกษัตริย์องค์ต่อๆมา โครงสร้าง เป็นวงกลม

หลังคามุงด้วยฟาง เป็นสถานที่สำคัญทางจิตวิญญาณของชาวยูกันดา องค์การ

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

2001 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย นำท่าน ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยูกานดา (UGANDA MUSEUM) เป็นสถานที่

เก็บรวบรวมและจัดแสดงเกี่ยวกับชาติพันธุ์ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และประเพณี

วิถีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศยูกันดา พพิิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี

ค.ศ.1908 โดยถูกย้ายมาอยู่ ณ ตำแหน่งที ่ต้ังปัจจุบันในปีค.ศ.1942 ภายใน

พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจัดแสดงเครื่องดนตรีอุปกรณ์การลา่สัตว์อาวุธโบราณ กีฏวิทยา 

(แมลง) ส่วนภายนอกจัดแสดงบ้านจำลองของชนเผ่าต่างๆในอาณาจักรยูกันดา 

นอกจากนี้มีส่วน จัดแสดงรถยนต์ที่อดีตบุคคลสำคัญๆ เคยใช้เช่น อดีตประธานาธิบดี

อี้อามิน เป็นต้น  

นำท่าน อิสระช้อปปิ้งของที่ระลึก (CRAFT MARKET) ซึ่งจำหน่ายสนิค้าพื้นเมือง อาทิ 

เครื่องจักสาน ตะกร้า กระบุง งานไม้แกะสลัก เป็นรูปสัตว์ หรือภาชนะไว้ใส่ของ เสื้อผ้า

ทอพื้นเมือง ภาพวาด เป็นต้น  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก FAIRWAY HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า 

 วันที่สามของการเดินทางวันที่สามของการเดินทาง          กัมปาลากัมปาลา--มิตยานามิตยานา--มูเบนเต้มูเบนเต้--ฟอร์ทพอร์ทอลฟอร์ทพอร์ทอล  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟอร์ทพอร์ทอล 

(FORT PORTAL) (145 กม.) ระหว่างทางผ่าน 

เมืองมิตยานา (MITYANA) และ เมืองมูเบนเต้ 

(MUBENDE) (150 กม.) แหล่งเพาะปลูกกล้วย

อันเป็นอาหารหลักของชาวยูกานดา ไม่ว่าจะ

ทำอาหาร คาวหวานกป็ระกอบไปด้วยกล้วยทั้งสิ้น เช่น กล้วยต้ม กล้วยน่ึง กล้วยบด 

โยเกิรตก์ล้วย นมกล้วย ถือเป็นเมนูอาหารหลักของมื้อเช้าของโรง  แรมแทบทุกแห่ง 

ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นไร่ชามากมาย ซึ่งเป็น

พืชเศรษฐกจิของประเทศยูกานดา....เดินทางถึง

เมืองฟอร์ทพอร์ทอล (FORT PORTAL) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน ชมทะเลสาบบนปากปล่องภเูขาไฟ 

(CRATER LAKE) ณ ฟอร์ทพอทอล ซึ่งท่าน

จะต้องเดินไต่เขาข้ึนไปด้านบนสำหรับการเก็บภาพทะเลสาบและชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา

ที่รายล้อมโดยเฉพาะภูเขารเว็นโซร ิที่ตั้ง ตระหง่านโดดเดน่ (RWENZORI 

MOUNTAIN) อันเป็น  พรมแดนปราการธรรมชาติกั้นระหว่างยูกนัดากับคองโก เดิน

เท้า  ชมหมูบ่้านชาวเผา่ท้องถิ่น (LOCAL VILLAGE) เพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่



 

และวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่า ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจในวิถกีารดำรง

ชีพของพวกเขาอย่าง ลึกซึ้ง  

ที่พกั ISUNGA LODGE หรือเทียบเท่า 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่สี่ของการเดินทางวันที่สี่ของการเดินทาง  ฟอร์ทพอร์ทอลฟอร์ทพอร์ทอล--อุทยานแห่งชาติกิบาเลอุทยานแห่งชาติกิบาเล--วิถีชีวิตลิงชิมแฟนซีวิถีชีวิตลิงชิมแฟนซี--อุทยานอุทยาน

แห่งชาติควีนอลิซาเบธแห่งชาติควีนอลิซาเบธ  

 *.*.*. กรุณแต่งการให้คล่องตัว เพื่อความสะดวกทำทัวร์  *.*.*. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู ่อุทยานแหง่ชาติกิบาเล 

(KIBALE FOREST NATIONAL PARK)  (26 

กม.) เป็นเขตปา่ฝน แถบศูนย์สูตรที่มีจำนวนสาย

พันธุ์ลิงชนิดต่างๆมากสุดในโลกกว่า 13 ชนดิ บน

พื้นที่กว่า 795 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะลงิชิมแปนซีที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บนผืน

ป่าแห่งนี้ การเดินป่าตามหาลิงชิมแปนซีนั้นจะต้องปฏิบัต ิตามกฎและคำแนะนำของ

เจ้าหน้าที่อุทยานผู้นำทางอย่างเคร่งครัดเท่านั้น ระยะเวลาและระยะทางการเดิน 

ทั้งหมดขึ้นกับการตามแกะรอยลงิชิมแปนซีกลุ่มที่ทางอุทยานได้ทำให้คุ้นเคยกับการเฝ้า

ติดตามจาก นักท่องเที่ยว ซึ่งลิงเหล่านี้ จะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆในแตล่ะวัน (โดยปกติจะ

อยู่ประมาณ 2-5 ชั่วโมง) ท่านอาจ ได้เห็น 12 สายพันธุ์ อาทิ COLOBUS, VERVET, 

RED TAILED, OLIVE BABOONS รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ ที ่ส่งเสียงร้องในป่า

ธรรมชาต ิเพ่ือนำท่านวิถีชีวิตของลิงชิมแฟนซี (CHIMPANZEE) ลิงไม่มีหางทีม่ีความ

ใกล้เคียงกบัมนุษย์มากที่สุด มีแขนและขาซึ่งมีความยาวพอๆกัน มีขนโดยเฉพาะที่หู มือ 

และเท้าสีเนือ้ ลูกที่เกิดใหม่จะมีใบหน้าสีชมพู โดยลิงตัวผู้สูงราว 5 ฟุตและมนี้ำหนัก

ประมาณ 65 กิโลกรัม ส่วนตัวเมียสูงราว 4 ฟุต ทำรังอยู่บนพื้นดินด้วยการโน้มกิ่ง ไม้

ขัดทำเป็นที่นอน เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอาย ุ7-9 ปี ติดสัดทุกๆ 33-38 วัน ระยะเวลา

ในการผสมพันธุ์จะ นาน 3 วัน ไม่มีฤดูผสมพนัธุ์ที่แน่นอน ตั้งท้องนานประมาณ 230 

วัน ลูกจะอยู่กับแม่นาน 1-2 ปี สูงสุดถึง 7 ปี และมีอายุขัยประมาณ 40 ปี ตวัเมียในฤดู

ผสมพนัธุ์จะผสมพันธุ์กับตัวผู้หลายตัว จึงยากที่จะบ่งบอกได้ว่า ลูกที่เกิดมานั้นมาจาก

ลิงตัวผู้ตัวไหน ลิงชิมแปนซีมักกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาแถบบริเวณแอฟรกิากลาง 

และแอฟริกาตะวันตก อาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัว มีความสัมพันธ์กันแบบเครือ

ญาติ โดยมีจ่าฝูงเป็นตวัผู้ เพียงตัวเดียว หากินบนพื้นดินมากกว่าต้นไม้ โดยหากินใน

เวลากลางวัน ซึ่งกินอาหาร ได้แก่ ผลไม้และใบไม้ ต่างๆ รวมถึงสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ 

เช่น แมลง เป็นต้น ชิมแปนซีมีพฤติกรรมชอบประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ ใน การหา



 

อาหารเช่นเดียวกับมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ชิมแปนซีมีเสียงร้องที่หลากหลาย 

จากการศึกษา พบว่าร้องได้ถึง 32 แบบ โดยถือเป็นภาษาสำหรับการสื่อสารระหว่าง

กัน สามารถเดินตรงได้แต่นิ้วเท้าจะหัน ไปข้างนอก เวลาเดินตัวจะเอนไปข้างหน้า แขน

ตรง และวางข้อมือลงบนพ้ืน นานๆคร้ังจะเดินสองเท้าแบบ มนุษย์ ซึ่งในการเดินแบบนี้

ชิมแปนซีจะเอามอืไว้ข้างหลังเพื่อชว่ยในการทรงตัว หรือชูมือท้ังสองข้างขึ้นสูง ลิง

ชิมแปนซีมีความจำดีมาก มีอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ มีความฉลาดกว่า

อุรังอุตังและกอรล่ิา ซึ่งเป็นลิงไม่มีหางเช่นเดยีวกัน สถาบันวิจัยสัตว์เลีย้งลูกดว้ยนม

แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตของญีปุ่่นระบุว่า ลูกชิมแปนซมีีความจำดีกว่ามนุษย์ที่เป็น

ผู้ใหญ่เสียอีก 

 

*.*.*. ข้อควรระวัง *.*.*. 

1. ไม่ควรออกมาเดินเล่นนอกเต็นท์หรือบริเวณนอก lodge ในตอนกลางคืน  

2. ไม่ควรใส่ของมีค่า ใส่นำ้หอมเพราะกลิ่นจะทำให้สัตว์เตลิดไปได ้ 

3. เมื่อไปซาฟารีดูสัตว์ควรใส่เสื้อผ้า สีโทน นำ้ตาลเข้ม หรือ กากี ส่วนผ้าสีสด ๆ อาจทำให้สัตว์ตื่น  

4. เมื่อพบสัตว์แล้วห้ามลงจากรถ เพราะจะเกิดอันตรายได้และอย่าส่งเสียงดัง  

5. เมื่อไปดูสัตว์ตอนเช้า และตอนเย็น ควรใส่เสื้อแจ็กเกต และกางเกงขายาว  

6. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงไปดูสัตว์  

7. ไม่ควรให้อาหารสตัว์ระหว่างไปส่องสัตว ์ 

8. ควรฟังคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด เพราะอาจเกิดอันตรายได ้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติควีนอลิซาเบธ (QUEEN ELIZABETH 

NATIONAL PARK) (60 กม.) ระหว่างทางถ่ายรูปกับสัญลักษณ์เส้นศูนย์สูตร 

(EQUATOR LINE) และชมทิวทัศน์ของ NDALI KASENDA CRATER และ ภเูขา

พระจันทร ์ที่มียอดเขาสูง 5,109 เมตร  

ที่พัก ENGANZI GAME LODGE หรอืเทียบเท่า 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่ห้าของการเดินทางวันที่ห้าของการเดินทาง                    อิชาชา อิชาชา --  คีคีโซโล โซโล     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู ่เขตอิชาชา (ISHASHA) (152 กม.) 

เพื่อนำท่าน ชมแหล่งอาศัยของสิงโตที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ 

(TREE CLIMBING LIONS) ในเขตตอนใต้ของอุทยาน

แห่งชาติควนี อลิซาเบธ มันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับทุก



 

สายตาที่เห็นสัตว์เจ้าป่าคู่บารมีเหล่านี้ อยู่บนตน้ไม้ในระหว่างวัน 

*.*.*. ข้อควรระวัง *.*.*. 

1. ไม่ควรออกมาเดินเล่นนอกเต็นท์หรือบริเวณนอก lodge ในตอนกลางคืน  

2. ไม่ควรใส่ของมีค่า ใส่นำ้หอมเพราะกลิ่นจะทำให้สัตว์เตลิดไปได ้ 

3. เมื่อไปซาฟารีดูสัตว์ควรใส่เสื้อผ้า สีโทน นำ้ตาลเข้ม หรือ กากี ส่วนผ้าสีสด ๆ อาจทำให้สัตว์ตื่น  

4. เมื่อพบสัตว์แล้วห้ามลงจากรถ เพราะจะเกิดอันตรายได้และอย่าส่งเสียงดัง  

5. เมื่อไปดูสัตว์ตอนเช้า และตอนเย็น ควรใส่เสื้อแจ็กเกต และกางเกงขายาว  

6. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงไปดูสัตว์  

7. ไม่ควรให้อาหารสตัว์ระหว่างไปส่องสัตว ์ 

8. ควรฟังคำแนะนำของไกด์อยา่งเคร่งครัด เพราะอาจเกิดอันตรายได ้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นเดินทางสู ่เมืองคีโซโล (KISORO) (114 กม.) เมอืงทางตอนใต้ของยูกนัดา 

เป็นเมืองท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกลก้ับเขตอุทยานแห่งชาตบิวินดี้ 

(BWINDI NATIONAL PARK) และอุทยานแห่งชาติมากาฮิงก้า (MGAHINGA 

NATIONAL PARK) ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยของลิงกอริลล่าภูเขา 

(MOUNTAIN GORRILLA) ซึ่งในโลกเรา มีเหลือเฉพาะพื้นที่ในเขตน้ี เท่านั้น ไม่

สามารถหาดูได้ที่อื่น (ยกเว้นที่ถกูจับ ขังอยู่ในกรงตามสวนสัตว์) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  GORILLA MIST CAMP หรือเทียบเท่า 

วันที่หนที่หกกของการเดินทางของการเดินทาง            คีโซโล คีโซโล --  กอริล่าเทรดกอริล่าเทรด  --  คีโซโลคีโซโล  

*.*.*. กรุณแต่งการให้คล่องตัว เพื่อความสะดวกทำทัวร์  *.*.*. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

*.*.*. ข้อควรระวัง *.*.*. 

1. ไม่ควรออกมาเดินเล่นนอกเต็นท์หรือบริเวณนอก lodge ในตอนกลางคืน  

2. ไม่ควรใส่ของมีค่า ใส่นำ้หอมเพราะกลิ่นจะทำให้สัตว์เตลิดไปได ้ 

3. เมื่อไปซาฟารีดูสัตว์ควรใส่เสื้อผ้า สีโทน นำ้ตาลเข้ม หรือ กากี ส่วนผ้าสีสด ๆ อาจทำให้สัตว์ตื่น  

4. เมื่อพบสัตว์แล้วห้ามลงจากรถ เพราะจะเกดิอันตรายได้และอย่าสง่เสียงดัง  

5. เมื่อไปดูสัตว์ตอนเช้า และตอนเย็น ควรใส่เสื้อแจ็กเกต และกางเกงขายาว  

6. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงไปดูสัตว์  

7. ไม่ควรให้อาหารสตัว์ระหว่างไปส่องสัตว ์ 

8. ควรฟังคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด เพราะอาจเกิดอันตรายได ้



 

เตรียมพร้อมสำหรับวิถีชีวิตและตามรอยฝงูกอริลล่าภูเขา (GORILLA TREKKING) ลิงยักษ์ตัว

ใหญ่ที่มีจิตใจ  อ่อนโยน ใจดี ...กอริลล่า 

(GORILLA) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง 

ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นลิงไม่มีหาง เป็นไพร

เมตที่มขีนาดใหญ่ที่สุด ที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์มา

จนถึงปัจจุบัน ตัวสูงขนาดประมาณคน แต่ล่ำสัน

และแข็งแรงกว่ามาก มถีิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา บางตัวอยู่บนภูเขา แต่บางตัวก็อยู่

ตามที่ราบต่ำลงมา ลิงกอริลลาเป็นสัตว์กินเฉพาะพืช เป็นอาหาร มันชอบกินพวก

หน่อไม้พชื ผัก ผลไม้ ใบไม้ ที่ขึ้นตามปา่ ลิงหนุ่มจะถูกเรยีกว่า "เจ้าหลังเงิน" เพราะ จะมี

ขนสีเทาเงินท่ีหลัง เวลาขู่คำรามจะยืนตรงและใช้สองมือทุบหน้าอก จ่าฝูงก็มักจะเป็นเจ้า

หลังเงินที่แข็งแรง ที่สดุในกลุ่ม การเดินในปา่อาจมีความลาดชันพอควร ควรใส่รองเท้า

ที่สามารถยึดเกาะพื้นได้ดี ระยะเวลาท่ีใช ้เดินแกะรอย จะอยู่ประมาณ 3-4 ชัว่โมงเป็น

อย่างน้อย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ฝูงกอริลล่าอยู่ในวันนั้นๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KISORO TRAVELERS HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่วันที่ เจ็ดเจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง            คีโซโลคีโซโล  --  รวันดา รวันดา --  คิกาลีคิกาลี  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ระเทศรวันดา (RWANDA) (154 กม.) ซึ่งอยู่ทาง

ตอนใต้ของประเทศยูกนัดา หลังผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

ของเมืองเรียบร้อยแล้ว.... ในอดีตดินแดนรวันดาเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชนเผ่าฮูตู 

(HUTU) ซึ่งใชช้ีวิตโดยการท าเกษตรกรรมและเลีย้งสัตว์ หลังจากนั้นในศตวรรษท่ี 14 

พวกชนเผ่าทุสซี่ (TUTSI) เริ่มอพยพเข้ามาในดินแดนแถบนี้ และเริม่เข้าควบคุมระบบ

การเมือง การปกครอง และการทหารในศตวรรษท่ี 19 กษัตริย์ของชนเผ่า TUTSI ซึ่ง

เป็นชนเผ่าที่มีเพียงร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด ได้ครอบครอง ดินแดนแถบนี้ เป็น

ประเทศยากจน จัดอยูใ่นกลุ่ม HIPC (HEAVILY INDEBTED POOR COUNTRIES) 

ไม่มีทางออกทะเล ทรพัยากรธรรมชาติน้อย มีอัตราความหนาแนน่ของประชากรสูงสุด

ในแอฟริกา .... 

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคิกาล ี(KIGALI) (36 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศรวันดา ตัง้อยู่บนเนินเขาในเขตศูนย์กลางของประเทศ ..ศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจวฒันธรรมและการขนส่ง ของประเทศรวันดา และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ

ทางราชการและสำนักงานของประธานาธิบดีรวันดา ประชากรของเมืองเป็นชาวฮูตู 



 

84% ชาวทุสซี่ 15% คกิาลีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ภายใต้การปกครอง อาณานิคม

เยอรมัน แต่ไม่ได้เป็นเมืองหลวง (เมืองหลวงเดิมคือ เมืองฮูเย หรือบูทาเร่ ในปัจจุบัน) 

จนกระทั่ง รวันดาได้รบัอิสรภาพ ในปี ค.ศ. 1962 จึงได้ถูกแต่งตัง้ให้เป็นเมืองหลวง… 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่าน ชมศูนย์อนุสรณ์

ระลึกการฆา่ล้างเผ่าพนัธุ์

คิกาลี (KIGALI 

MEMORIAL 

CENTER) ถูกสร้างขึ้น

โดย  ความ ร่วมมือ

ร่วมกันของ สภาเทศบาลเมืองคิกาลี และกองทุน AEGIS TRUST แห่  งสหราช

อาณาจักร ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการของการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ในรวันดา และ

ชั้นบนจะเป็นการแสดงนิทรรศการของการฆ่าล้าง เผ่าพนัธุ์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วโลก 

นอกจากนี้ ภายนอกอาคารของสถานท่ีแห่งนี้ ยังเป็นสวนและหลุมฝงักระดูก เพ่ือ

รำลึกถึงบุคคลที่จากไป ซึ่งเป็นผูต้กเป็นเหยื่อของสงครามการฆ่าลา้งเผ่าพันธุ ์ในปี 

ค.ศ. 1994  

นำทา่น ชมโรงแรมเดมลิคอลลิน (HOTAL DES MILLE COLLINS) โรงแรมที่เคยเกิด 

เหตุการณก์ารช่วยเหลือผู้หนีการถูกฆ่า เข้ามาหลบภัยโดยการให้ความช่วยเหลือจาก

ผู้จัดการของโรงแรม ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ได้ถูกถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ภายใต้ชื่อเรื่อง โฮ

เตล รวันดา (HOTEL RWANDA) 

…จากนัน้นำท่านเดินทางสู ่สนามบินเมืองคิกาลี เพื่อเดินทางกลับสู ่ประเทศไทย 

21.35 น.       ออกเดินทางกลับสู ่ ประเทศไทย โดย สายการบินเคนย่าแอร์ไลน์  เที่ยวบินท่ี 

KQ475/KQ886 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองไนโรบี  2150-2359 น. *.*.*. 

วันที่วันที่แปดแปดของการเดินทางของการเดินทาง                              ประเทศไทยประเทศไทย  

13.50 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….. 

**********  

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

 อัตราค่าใช้จ่าย 

ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู ่

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 1 ผู้ใหญ ่

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 2 ผู้ใหญ ่

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ปี 2021 

1-8 ต.ค. 

159,900.- 

21,900.- 

15-22 ต.ค. 169,900.- 

5-12 พ.ย.  // 19-26 พ.ย. 159,900.- 

3-10 ธ.ค. // 24 – 31 ธ.ค.  

31 ธ.ค. – 7 ม.ค. 

169,900.- 26,900.- 

ปี 2022 

23-30 ม.ค. // 28 ม.ค.-4 ก.พ. 

4-11 ก.พ. // 19-26 ก.พ. 

28 ก.พ.-7 มี.ค. // 9-16 มี.ค. 

23-30 มี.ค. 

159,900.- 21,900.- 

9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. 

11-18 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 

169,900.- 26,900.- 

  ** ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน้ำมนัและ/หรอืภาษี

ประกนัภัยการเดนิทาง และคา่วีซ่า ** 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณี

มีความประสงค์อยู่ต่อจะต้อง 

อยู่ภายใต้เงือ่นไขของสายการบินและมีค่าใช้จา่ยเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มี

เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มี 



 

อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิม่ค่าทัวร์ใน

กรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำใหห้้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และ

บางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่ีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้า

พัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมน้ันไม่สามารถ

จัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณทีี่อาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ำ  

** กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจ

มีลักษณะแตกต่างกัน 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหนา้ที่)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อ

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับ

ประเทศ (เทา่นั้น) 

** ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, 

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 

7. ค่าทิป 

8. ค่าวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศยูกันดา, รวันดา แบบท่องเที่ยวเข้า 1 ครั้ง  

9. ค่าวัคซีกันไข้เหลือง (สำหรับท่านทีย่ังไม่ได้ฉีดวัคซีน) 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คา่น้ำหนักเกนิ 



 

จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 

ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอียดทกุข้อ เพราะรายการทัวร์ทีท่า่นไดร้บัถือเปน็สัญญาการเดนิทาง

ระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระคา่ทัวร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไมผ่่านการอนมุัติวีซ่าหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 

***รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปดิทำการในวันอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมืองทีเ่ข้าพกั เชน่ กรณีทีเ่มือง

นัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทกุกรณี เก็บค่าบริการ

ท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็ม

จำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์

ตามทีท่างบริษัทระบุข้อความบางอยา่งในนัน้ด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่

ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำ

มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋ว

เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางทีเ่กิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุ

ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยนืยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบนิและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ยที่ไม่สามารถเรียกคนื



 

ได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  

- เมื่อทา่นทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปน็สำคัญ…. 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ

บริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท 

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ

บินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย

และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสญูหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าที่ ไม่วา่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่ืนคา่ทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 

ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งใน

กรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิให้ทัง้หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑตู เพือ่ให้อยู่

ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติใน

นามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษทัฯ หรือ

ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวี

ซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำ

ร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่

ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา 

ณ ที่นี ้

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย

ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกูค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเปน็ที่

รักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงรำคาญรบกวนผู้อื่น 

เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชกัชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อ

ความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกนิ4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตำ่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) 



 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยัน

ว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก 

บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใช้จา่ยนั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ

งานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่น - เมื่อท่าน

จองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ทา่นและครอบครัวต้องให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเปน็สาระสำหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ่งร่วมเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่

พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจาก

โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การ

ผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด

หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเ สธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำ

ประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง 

และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง

เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้” 
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โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd
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