รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18

12 วัน คองโก – ยูกนั ดา – รวันดา – บุรุนดี
(ทริป... ตามหา กอริลลา และ ชมภูเขาไฟ ลาวาเดือด แห่ งคองโก)

9-20 สิ งหาคม 2561
พิเศษ.... 279,900 บาท
(เครื่ องบินลาใหม่ Boeing 787 Dreamliner พร้ อมสะสมไมล์ กลุ่ม Star Alliance)
เอ็นเทบเบ (ยูกนั ดา) – เมอร์ ชิสัน ฟอลล์ – ชิมแปนซี แทร็กกิง้ – เกมส์ ไดร์ ฟ – ล่องเรื อแม่ นา้ ไนล์
(คองโก) – กอริลลา แทร็กกิง้ – เดินขึน้ ภูเขาไฟนีอากอนโก – คิกาลี (รวันดา) – บูจุมบูรา (บุรุนดี)
(ทริปพิเศษ..กับการท่ องเทีย่ ว 4 ประเทศในกลุ่มแอฟริกากลาง)

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18

12 วัน คองโก – อูกนั ดา – รวันดา – บุรุนดี
(ทริป... ตามหา กอลิล่า และ ชมภูเขาไฟ ลาวาเดือด แห่ งคองโก)
9 ส.ค. 2561
22.30 น.
10 ส.ค. 2561

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

06.00 น.
10.10 น.
12.15 น.

ออกเดิ นทางสู่ สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิ โอเปี ย โดยเที่ยวบิน ET629 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.15
ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การอาหารคํ่า
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

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองกัมปาลา (Kampala) เมืองหลวงของประเทศยูกนั ดา ซึ่ งประชาการราว 1 ล้านคนเศษ
ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาเตี้ยๆ 7 ลูก บริ เวณรอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี และธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ เมืองกัมปาลานี้
ในอดี ต เป็ น สนามล่ าสั ตว์ป่ าของกษัตริ ย ์ เนื่ องจากมี ความอุ ดมสมบู รณ์ ข องสั ตว์ โดยเฉพาะสั ตว์ป ระเภท
กวางอิ ม พาลา และสภาพภู มิ ประเทศที่ เป็ นเนิ นเขาล้อมรอบ เมื่ ออัง กฤษเข้ามาในยุค ล่ า อาณานิ คมจึ ง เรี ย ก
บริ เวณนี้ วา่ “เนินอิมพาลา” เมืองกัมปาลาเติบโตขึ้นมาจากอาณาจักรยูกนั ดา อนุสรณ์สถานหลาย แห่ งในยุค
อาณาจักรยูกนั ดายังมีให้เห็ น อาทิ สุ สานคาซู บิ (Kasubi Tombs) อดี ตพระราชวังของกษัตริ ยท์ ี่ปกครอง
อาณาจักรยูกนั ดา สร้างขึ้นในปี คริ สต์ศกั ราช 1881 นําท่านแวะถ่ายรู ปกับพระราชวังลูบิริ (Lubiri Palace) ซึ่ ง
อดีตที่ประทับของกษัตริ ยอ์ งค์ แต่ปัจจุบนั มิได้ประทับที่นี่แล้ว จากนั้นนําท่านผ่านชมอาคารรัฐสภา และอาคาร
ศาลปกครอง สิ่ งก่อสร้างบางส่ วนถูกทําลายในสมัยสงครามแทนซาเนี ย และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ รวมถึง อาคาร
ร้านค้า โรงแรม และธนาคาร สิ่ งก่อสร้างในกัมปาลาวางตัวกระจายอยูต่ ามเนิ นเขาต่างๆ จากนั้นนําท่านเข้าชม
โบสถ์คาทอริ ครู บาก้า (Rubaga Cathedral) เป็ นอาคารสวยงามอีกแห่ งซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาสามารถมองเห็นวิว
เมืองกัมปาลาอย่างชัดเจน เป็ นสถานที่ที่มีความสํา คัญต่อเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ของยูกนั ดา เนื่ องจากสร้าง
เพื่ออุทิศให้แก่เหล่าวีรชนในอดีตที่ถูกสังหารหมู่โดยการเผาทั้งเป็ น สมควรแก่เวลานําท่านชมสุ สานฝังพระศพ
ของกษัตริ ยร์ าชวงศ์ยูกนั ดา (Kasubi Tombs) เริ่ มสร้ างในปี 1881 เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้ เป็ นพระราชวังของ
กษัตริ ยม์ ูเทซาที่ 1 แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นสุ สานของพระองค์รวมทั้งกษัตริ ยอ์ งค์ต่อๆมา โครงสร้างเป็ นวงกลม
หลังคามุงด้วยฟาง เป็ นสถานที่สาํ คัญ ทางจิตวิญญาณของชาวยูกนั ดา ดังนั้นองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็ น
มรดกโลกในปี คริ สต์ศกั ราช 2001 (Kasubi Tombs อยูใ่ นระหว่างซ่ อมบํารุ งจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี 2010

01.30น.

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
อาจเสร็ จเพียงบางส่ วน) นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติยูกนั ดา (Uganda Museum) ซึ่ งจัดแสดงเกี่ยวกับชาติ
พันธุ์ ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ และวิถีประเพณี ซ่ ึ งเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศยูกนั ดา
พิพิธ ภัณฑ์แห่ งนี้ เริ่ มก่ อตั้ง ขึ้ นในปี 1908 และได้มี การย้า ยมาจนอยู่ที่ ณ ที่ ต้ งั ปั จจุ บ นั ในปี 1942 ภายใน
พิพิธภัณฑ์จดั แสดงเครื่ องดนตรี อุปกรณ์ ล่าสัตว์ อาวุธโบราณ กี ฎวิทยา (แมลง) ส่ วนภายนอกจัดแสดงบ้าน
จําลองของชนเผ่าต่างๆในอาณาจักรยูกนั ดา นอกจากนี้ มีส่วนจัดแสดงรถยนต์ที่อดี ตบุคคลสําคัญๆเคยใช้ เช่ น
อดี ตประธานาธิ บ ดี อ้ ี อามิ น เป็ นต้น จากนั้น นํา ท่ า นชมตลาดของที่ ระลึ ก ซึ่ งจํา หน่ า ยสิ นค้า พื้ น เมื อง อาทิ
เครื่ องจักรสาน ตะกร้า กะบุง งานไม้แกะสลักเป็ นรู ปสัตว์ หรื อภาชนะไว้ใส่ ของ เสื้ อผ้าทอพื้นเมือง ภาพวาด
และอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Sheraton Kampala Hotel ***** หรื อเทียบเท่ า

11 ส.ค. 2561

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านนัง่ รถ 4WD เพื่อเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ น้ าํ ตกเมอร์ ชิสัน (Murchison Falls National Park)
(ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชัว่ โมง) ซึ่ งเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศยูกนั ดา ตั้งอยูท่ าง
ตอนเหนือของประเทศ และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,840 ตาราง
กิโลเมตร และ เป็ นอุทยานที่มีแม่น้ าํ ไนล์ไหลผ่าน และเป็ นถิ่นที่อยูข่ องลิงชิ มแปนซี รวมถึงสัตว์ป่าหลากหลาย
ชนิด นอกจากนี้ยงั มีน้ าํ ตกเมอร์ ชิสัน ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นนํ้าตกที่มีขนาดใหญ่ของยูกนั ดา และยังเป็ นนํ้าตกที่ นาย
พลวินสตัน เชอร์ ชิล ได้มาล่องเรื อแม่น้ าํ ไนล์อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ในการตามรอยครอบครัวชิมแปนซี (Chimpanzee Tracking) ซึ่ งเป็ นสัตว์เลี่ยงลูก
ด้วยนมที่มีรหัสพันธุ กรรมใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพฝูงลิงชิ มแปนซี ที่อาศัยอยู่
ภายในอุทยานแห่ งชาติน้ ี ชิ มแปนซี เป็ นลิงไม่มีหางที่มีความใกล้เคียงและเหมือนมนุ ษย์มากที่สุด มักอาศัยอยู่
รวมกันเป็ นครอบครัวโดยมีจ่าฝูงเพียงตัวเดี ยว หากินบนพื้นดิ นมากกว่าบนต้นไม้ เดินสองเท้าได้เหมือน
มนุษย์ มีความฉลาดและความจําดีเยี่ยม จากนั้นนําท่านนัง่ เรื อแคนู เพื่อข้ามแม่น้ าํ แซมบิยา (Sambiya River)
ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่ ายูกนั ดา ซึ่ งป่ าแห่งนี้ เรี ยกได้วา่ เป็ นป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Paraa Safari Lodge **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

12 ส.ค. 2561

Game Drive – ล่องเรื อแม่ นา้ ไนล์ ชมนา้ ตกเมอร์ ชิสัน

เช้าตรู่

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานเมอร์ ชิสันในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive)
ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่า
เหยือ่ ในตอนกลางคืน สัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ที่อุทยานเมอร์ ชิสัน มีม ากมาย ไม่วา่ จะเป็ น Big Five และยังมี
waterbucks, ยีราฟ, ฮิบโป, บัชแบ็ค และอื่นๆอีกมามาย พร้ อมชมบรรยากาศยามพระอาทิ ตย์ข้ ึ นท่ามกลาง
ธรรมชาติ นําท่านส่ องสัตว์ที่อาศัยภายในอุ ทยานแห่ งนี้ เรี ยกได้ว่าที่ นี่เป็ นป่ าที่ มีสัตว์อาศัยอยู่มากที่ สุดใน
ยูกนั ดา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามล่าส่ องสัตว์นานาชนิด ภายในอุทยานแห่งชาติเมอร์ ชิสัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรื อแม่น้ าํ ไนล์ (Nile River Cruise) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องสัตว์ป่านานา
ชนิ ดที่มาดื่ มนํ้าในแม่น้ าํ ไนล์ สัตว์ป่าที่สามารถเห็ นได้มากในแถบนี้ คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกิ นปลา
นานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิ ดที่อาศัยในแม่น้ าํ แห่ งนี้ นําท่านล่องเรื อ
ชมความสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ าํ ไนล์ และโดยรอบ แม่น้ าํ ไนล์เป็ นแม่นา้ ที่ยาวที่สุดในโลก เป็ น
แม่น้ าํ แปลกในโลกไม่กี่สายที่ไหลจากทิศใต้ข้ ึนสู่ ทิศเหนื อ มีความยาวถึง 6,695 กิโลเมตร สายนํ้าที่ยิ่งใหญ่น้ ี มี
ต้นกําเนิดมาจากเมืองจินจา (Jinja) บริ เวณริ มทะเลสาบวิคตอเรี ยในประเทศยูกนั ดา ไหลผ่านทะเลสาบกีโอกา
ลงสู่ ทะเลสาบอัลเบิร์ต เรี ยกกันว่า วิคตอเรี ยไนล์ จากทะเลสาบอัลเบิร์ตไปจนถึ งชายแดนระหว่างประเทศ
ยูกนั ดา และซู ดาน สายนํ้านี้ ก็ได้ชื่อใหม่วา่ ไวท์ไนล์ จากนั้นไวท์ไนล์ก็ไหลต่อไปรวมกับบลูไนล์ ซึ่ งไหลมา
จากเอธิ โอเปี ย แม่น้ าํ ทั้ง 2 สายมาบรรจบกันที่เมือง คาร์ ทูม เมืองหลวงของซู ดาน และได้ชื่อสุ ดท้ายว่าแม่น้ าํ
ไนล์ ไหลผ่านประเทศอียปิ ต์ออกสู่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนในที่สุด ได้เวลานําท่านชมนํ้าตกเมอร์ ชิสัน ซึ่ งก็คือจุด
ที่ วิคตอเรี ยไนล์ ซึ่งมีความกว้างถึง 50 เมตรถูกบีบเข้าสู่ ซอกหิ นริ มหน้าผาซึ่ งมีความกว้างเพียง 6 เมตรเส้นทาง
นํ้าที่ถูกบีบให้แคบลงหลายเท่าตัวนั้น ทําให้น้ าํ จํานวนมหาศาลไหลระเบิดพุ่งทะลักจากหน้าผาหิ นซึ่ งสู งถึง 40
เมตร ตกกระแทกลงสู่ แอ่งนํ้าเบื้องล่าง เสี ยงดังสนัน่ ก้องทั้งป่ า กําลังแรงและปริ มาณนํ้าอันมหาศาลที่ตกจากที่
สู งนั้นก่อให้เกิดกระแสนํ้าวนเชี่ยวกราก ละอองนํ้า ซึ่ งแตกกระจายกระเด็นเซ็นซ่ านขึ้นสู่ หน้าผาด้านบนจนดู
คล้ายสายหมอกบางๆนั้น ได้กรองแสงแดดอันแผดกล้าให้ปรากฏเป็ นสายรุ ้งอันงดงามเด่นชัดให้ท่านได้ชม

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ แห่ งนํ้าตกเมอร์ ชิสันตามอัธยาศัย ก่ อนนําท่านกลับสู่
โรงแรมที่พกั
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Paraa Safari Lodge **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋าใบเล็ก สาหรับพัก 2 คืน เนื่องจากกระเป๋าใบใหญ่จะส่ งไปโรงแรมโดยทางรถยนต์

13 ส.ค. 2561 เมอร์ ชิสัน – ปาคูบา – ไคโซโล – จิเซนยี – คองโก (พักค้ าง 2 คืน)
เช้า
10.00 น.
12.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินปาคูบา เพื่อขึ้นเครื่ องบินเล็กแบบเช่าเหมาลํา
เดินทางโดยเครื่ องบินเล็กแบบเช่ าเหมาลา สู่ เมืองไคโซโล (ประเทศอูกนั ดา)
เดินทางถึงเมืองไคโซโล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านนัง่ รถ 4 WD เพื่อเดินทางสู่ ชายแดนไซนิ กา (Cyanika border) ซึ่ งเป็ นชายแดนออกจากประเทศอูกนั ดา
เพื่อเข้าประเทศรวันดา จากนั้นนําท่านเดิ นทางต่อสู่ ชายแดนจิเซนยี (Gisenyi border) เพื่อผ่านเข้าสู่ ประเทศ
คองโก ระหว่างการเดิ นทางท่ า นจะสั มผัส กับ ภู มิ ประเทศอันแปลกตา ตลอดจนชาวพื้นเมื องที่ อาศัยอยู่ใ น
ประเทศยูกนั ดา รวันดา และ คองโก เมื่อถึงชายแดนสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโก นําท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติวิรูงกา (Virunka National Park) แหล่งมรดกโลกทาง
ตะวันออกของคองโก ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลกว่าเป็ นแหล่งอาศัยของฝูงกอริ ลลาภูเขาที่เสี่ ยงสู ญพันธุ์ และสัตว์ป่า
อีกหลายชนิด อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโก มีเนื้ อที่กว่า
8,090 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นเป็ นอุทยานแห่งชาติข้ ึนเมื่อปี ค.ศ. 1925 ภายในอุทยานมีภูเขาไฟที่ดบั แล้ว นํ้าพุ
ร้อนและธารนํ้าแข็ง มี พืชพรรณต่างๆ ทุ่งหญ้าสะวันนาและป่ าเขตร้ อน เป็ นที่อยู่ของลิงกอริ ลลา สุ นัขป่ า ลิ ง
ชิมแปนซี สิ งโต ช้าง และสัตว์ต่าง ๆ อีกมากมาย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mikeno Luxury Lodge ***** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
14 ส.ค. 2561 กอริลลา แทร็กกิง้
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
วันนี้ จะเป็ นอีกหนึ่ งวัน แห่ งความประทับใจกับกิ จกรรมในการตามหา กอริ ลลาภูเขา แห่ งคองโก ซึ่ งได้ชื่อว่า
เป็ นกอริ ลลา ที่เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์เป็ นอย่างยิง่ และอุทยานแห่ งชาติวิรูงกา แห่ งประเทศคองโก เป็ นอุทยานที่
สามารถพบเจอฝูงกอริ ลลาภูเขาได้ง่ายที่สุดเมื่ อเทียบกับการแทร็ กกิ้งในประเทศอื่นๆ เนื่ องจากสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยคองโก พยายามที่จะอนุรักษ์และป้ องกันการล่ากอริ ลลา เนื่ องจากเป็ นสามเหตุที่อาจเสี่ ยงต่อการ
สู ญพันธ์ของกอริ ลลาภูเขา (Mountain Gorilla) ก่อนแทร็ กกิ้ง เจ้าหน้าที่อุทยานจะอธิ บายขั้นตอน และ ข้อห้าม
ต่างๆในการชมกอริ ลลา (สําคัญที่สุดคือ ห้ามใช้แฟลช จากกล้องถ่ายรู ปทุกกรณี )

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box

นําท่านออกตามหากอริ ลลาภูเขา ซึ่ งเป็ นกอริ ลลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และใกล้จะสู ญพันธุ์แล้ว จะอาศัยอยูใ่ น
ป่ าทึบบนเทือกเขาสู งแถบประเทศ คองโก ยูกนั ดา ซาอีร์ และรวันดาเท่านั้น กอริ ลลาพันธุ์น้ ี จะมีวิวฒั นาการ
ต่างจากพันธุ์อื่นๆ เช่น ตัวใหญ่กว่า มีสีดาํ ขนยาว แขนสั้น แผ่นอกกว้าง ฟั นแข็งแรง จมูก ปาก และ
ขากรรไกร กว้างกว่า ในการตามรอยกอริ ลลา จะมีพรานซึ่ งมักจะออกเดินทางไปล่วงหน้าก่อน เพื่อตามรอยฝูง
กอริ ลลา แล้วส่ งสัญญาณให้ไกด์พาคณะตามไปอีกที ทุกท่านควรเตรี ยมร่ างกายให้แข็งแรงพอควร เพราะต้อง
บุกป่ า ขึ้นเขา ลงห้วย ฯลฯ ปรกติการติดตามฝูงกอริ ลล่าจะใช้เวลาระหว่าง 3 – 6 ชัว่ โมง ขึ้นอยูก่ บั โชคของนัก
เดินทางกลุ่มนั้นๆ สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mikeno Luxury Lodge ***** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

15 ส.ค. 2561
เช้า

ชมลาวาเดือด แห่ งภูเขาไฟนีอากอนโก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
***** วันนี้จะเป็ นวันเดินทางขึ้นไปชมพูเขาไฟ ที่มีลาวายังคงปะทุเดือดให้เห็นชัดเจน โดยจะต้องทําการเดิน
ขึ้นภูเขาไฟ และ พักค้างที่ Cabin Mountain 1 คืน ดังนั้นท่านเตรี ยมเฉพาะกระเป๋ าเป้ สําหรับสะพายหลัง
เท่านั้น ทางทัวร์ มีจดั เตรี ยมลู กหาบ สําหรับช่ วยหาบสัมภาระและอาหารที่จะรับประทานมื้อกลางวัน, มื้อคํ่า
และ มื้อเช้าของอีกวัน เพราะการชมลาวานั้นต้องชมตอนกลางคืน เนื่ องจากอุณหภูมิกลางคืนจะหนาวเย็นและ

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
สามารถเข้าไปชมลาวา ได้ในระยะใกล้...... สัมผัสประสบการณ์ การชม “นรกบนดิน” ผ่านลาวาเดือดที่ยงั คง
ระอุและไหลวนให้เห็น ณ ภูเขาไฟแห่งนี้*****
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ คนิค

บ่าย

นําท่านเดินทางถึงจุดพักบนภูเขาไฟ โดยระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 ชัว่ โมง ขึ้นกับความแข็งแรงของแต่
ละท่าน แต่โดยทัว่ ไป การเดิ นเท้าขึ้นชมพูเขาไฟลู กนี้ ใช้ระยะเวลาเดินขึ้นประมาณ 4 ชัว่ โมง และ เดิ นกลับ
ประมาณ 3 ชัว่ โมง และทุกท่านจะได้ชมพูเขาไฟ พร้ อมลาวาเดื อด ที่ไหลเป็ นสายกับความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติที่หากท่านไม่เดินเข้าไปชม ก็ยากที่จะได้สัมผัส กับความสวยงามนี้
(หากท่ านทีส่ ุ ขภาพไม่ เอือ้ อานวย ท่ านสามารถพักผ่อนได้ ทโี่ รงแรม และ ทากิจกรรมภายในโรงแรมทีพ่ กั ในวันนีไ้ ด้ )

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าแบบปิ คนิค
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั แบบ Cabins on the Mountain ซึ่งจะมีถุงนอน ให้ ทุกท่ าน

16 ส.ค. 2561 ภูเขาไฟนีอากอนโก – คิกาลี (รวันดา) (พักค้ าง 2 คืน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบปิ กนิก
นําท่านเดินทางกลับสู่ based camp เพื่อเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั ในอุทยานแห่งชาติวริ ู งกา ซึ่ งวันนี้จะนําท่านเชค
เอาท์เพื่อเดินทางกลับสู่ รวันดา นําท่านเดินทางสู่ ชายแดนคองโก เพื่อข้ามชายแดนสู่ ประเทศรวันดา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองคิกาลี (Kigali) เป็ นเมื องหลวงและเมื องที่ ใหญ่ที่สุ ดของประเทศรวันดา มี ประชากร
ประมาณ 1 ล้านคน ตั้งอยู่บนเนิ นเขาในเขตศูนย์กลางของประเทศ เมืองนี้ ยงั เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมและการขนส่ งของประเทศรวันดา และเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่สําคัญทางราชการและสํา นักงานของ
ประธานาธิ บดีรวันดา ประชากรของเมืองเป็ น ชาวฮูตู 84% ชาวทุสซี่ 15% คิกาลีก่อตั้งขึ้นในปี คริ สต์ศกั ราช
1907 ภายใต้การปกครองอาณานิ คมของเยอรมัน แต่ไม่ได้เป็ นเมืองหลวง (เมืองหลวงเดิมคือ เมืองฮูเย หรื อบู
ทาเร่ ในปั จจุบนั ) จนกระทัง่ รวันดาได้รับอิสรภาพในปี คริ สต์ศกั ราช 1962 จึงได้ถูกแต่งตั้งให้เป็ นเมืองหลวง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Kigali Serena Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)
17 ส.ค. 2561

คิกาลี (รวันดา)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Genocide Museum เป็ นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความโหดร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของ
ชาวรวันดา ระหว่างชนเผ่าที่แย่งชิ งอํานาจกัน ชาวโลกรู ้จกั รวันดา และความโหดร้ายจากหนังดังที่สร้างจาก
ชีวติ จริ งของชายคนหนึ่งที่พยายามช่วยเพื่อนร่ วมเผ่าพันธุ์เรื่ อง "Hotel Rwanda" บอกเล่าเหตุการณ์ทางการเมือง
รวันดาในปี 1994 ซึ่ งขณะนั้น "พอล รู สซาบาจินา" ทํางานเป็ นผูจ้ ดั การโรงแรมใน คิกาลี เมืองหลวงของ
ประเทศ เขาใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางสบายๆ เขามีภรรยาที่ท้ งั สาวและสวยชื่ อ "ทาเทียนา" กับลูกเล็กๆ สี่ คน
ชีวติ ของเขาเป็ นเหมือนการเชื่อมโยงของสองชนเผ่าเพราะเขาเป็ นชาวฮูตู ในขณะที่ภรรยาของเขาเป็ นชาวทุ ตซี
คืนหนึ่งประธานาธิ บดีของรวันดา ซึ่ งเป็ นชาวฮูตูถูกลอบสังหาร ภายในเวลาไม่กี่นาทีต่อจากนั้นการฆ่าฟั นก็
เริ่ มต้นขึ้นโดยกลุ่มหัวรุ นแรงชาวฮูตูที่ใช้การตายของประธานาธิ บดี เป็ นข้ออ้าง เพื่อกําจัดพวกทุตซี ตลอด
ระยะเวลาเพียงสามเดื อน มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปถึ งแปดแสนศพ พอล เปลี่ยนโรงแรมที่เขาทํา งานอยู่ให้
กลายเป็ นที่หลบภัยสาหรับชาวทุตซี และผูอ้ พยพชาวฮูตูกว่าพันคน ตลอดสามเดือนต่อมาเขาติดสิ นบนกลุ่มมือ
สังหารชาวฮูตูเพื่อต่อรองไม่ให้บุกเข้ามาที่โรงแรม และสามารถช่ วยชี วิต ชาวเมืองที่หลบอยู่ในโรงแรมได้
ขณะที่ดา้ นนอกนั้นกลาดเกลื่อนไปด้วยซากศพ เหตุการณ์น้ ี ทาํ ให้ พอล และครอบครัวต้องลี้ภยั การเมืองไปอยู่
เบลเยียมนานหลายปี กว่าจนสามารถกลับมาเยีย่ มบ้านเกิดได้อีกครั้ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่ งรวันดา (Museum of Natural Science) เป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่นกั
และเป็ นที่รวบรวมบันทึกความเป็ นมาและและวิวฒั นาการของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่างๆของรวันดา ได้เวลา
นําท่านเที่ยวชมเมืองรวันดา จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดพื้นเมือง (Local market) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก
หรื อชมสิ นค้าพื้นเมือง และวิถีชีวติ ของชาวรวันดา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว Kigali Serena Hotel ***** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)
18 ส.ค. 2561 คิกาลี (รวันดา) – บูจุมบูรา (บุรุนดี)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนในโรงแรม ก่อนนําท่านสู่ สนามบินเพื่อเชคอิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

11.30 น.
13.25 น.
14.05 น.

นําท่านสู่ สนามบินเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินคิกาลี สู่ สนามบิน บูจุมบูรา (ประเทศบุรุนดี) (ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)
เดินทางถึงสนามบินบูจุมบูรา ประเทษบุรุนดี
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
นําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ณ โรงแรม Du Lac Tanganyika ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบแทนกันยีกาอันโด่งดัง
นําท่านล่องเรื อชมทะเลสาบใหญ่ยกั ษ์แทนกันยีกา (Tanganyika) เป็ นทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูใ่ นเขต
รอยต่อ 4 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโก (ซาอีร์เดิม), แทนซาเนี ย, แซมเบีย และ
บุรุนดี เป็ นแหล่ งนํ้าจืดที่สําคัญเป็ นอันดับที่สองในแอฟริ การองจากทะเลสาบวิกตอเรี ย นอกจากนั้นยังเป็ น
ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในทวีปแอฟริ กาและลึกที่สุดในทวีปแอฟริ กาอีกด้วย จุดที่มีความลึกที่สุดลึก
กว่า 1,470 เมตร ทะเลสาบแทนกันยีกาเกิดจากการทรุ ดตัวของแผ่นเปลือกโลกและภูเขาไฟระเบิด เมื่อราว 20
ล้านปี มาแล้ว นับ เป็ นทะเลสาบแห่ งหนึ่ งที่ มี อายุเก่ า แก่ ในทวีปแอฟริ ก า ซึ่ งตั้ง อยู่ในแนวเกรตริ ฟต์แวลลี ย ์
นอกจากนี้ แล้วทะเลสาบแทนกันยีกา ยังเป็ นขึ้นชื่ อและรู ้จกั ดี วา่ เป็ นแหล่งกําเนิ ดของปลาในตระกูลปลาหมอ
สี (Cichlidae) หลากหลายชนิ ด มี มากกว่า 850 ชนิ ดซึ่ งใช้เป็ นทั้งปลาเศรษฐกิ จในท้องถิ่ น และเป็ นแหล่ ง
ส่ งออกปลาสวยงามในระดับโลก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Club Du Lac Tanganyika Hotel **** หรื อเทียบเท่า
19 ส.ค. 2561 บูจุมบูรา (บุรุนดี)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองบูจุมบูรา (Bujumbura) เป็ นเมืองหลวง เมืองใหญ่ที่สุด และเมืองท่าสําคัญของประเทศ
บุรุนดี ตั้งอยูป่ ลายสุ ดด้านเหนือของทะเลสาบแทนกันยีกา เป็ นเมืองสําคัญในการส่ งสิ นค้าส่ งออกของประเทศ
เช่น กาแฟ สิ่ งทอ นําท่านชมอนุสาวรี ย ์ เดวิด ลิฟวิ่งสโตน ชมอนุสรณ์สถานสงคราม พร้อมชมวิวบนยอดเขา
นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึ ก ณ ตลาดสิ นค้าพื้นเมือง ซึ่ งมีของที่ระลึก เป็ นพวกงานฝี มือ
แกะสลักจากไม้ งา กระดูก หิน ภาพวาด และอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.30 น.
14.55 น.
19.45 น.

นําท่านสู่ สนามบินเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินบูจุมบูรา สู่ สนามบินอาดิสบาบา (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
20 ส.ค. 2561

กรุ งเทพฯ

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปี ยน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ ET618 (ใช้เวลาบิน 8 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

00.05 น.
13.15 น.

12 วัน คองโก – ยูกนั ดา – รวันดา – บุรุนดี
(ทริป... ตามหา กอริลลา และ ชมภูเขาไฟ ลาวาเดือด แห่ งคองโก)
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 5 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้น Business Class เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ

9 – 20 สิ งหาคม 2561
279,900
56,000
259,900
80,000 – 100,000

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน Ethiopian Airlines (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, 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 ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าวีซ่าทุกประเทศ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

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

รหัสทัวร์ : THE9-ET-ZA-9-20AUG18
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 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 หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางใน กรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ มาแล้ว หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
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 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ 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 ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุ มค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารยื่นวีซ่า
หลักฐานการทาวีซ่าประเทศ คองโก – ยูกนั ดา – รวันดา – บุรุนดี
(ทาวีซ่าออนไลน์ )
1. หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า
2. รู ปถ่ายปั จจุบนั สี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว
3. หลักฐานการทํางานภาษาอังกฤษ
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 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
การเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้นโดยต้องนําสําเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริ การโดยฉีด
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) ซึ่ งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

