
ตามรอยกอริลลา ยูกันดา รวันดา  |  1 

1. พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561                           กรุงเทพฯ   

                                           มัสกัต – ซูร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบินเคนย่า (Row W)   
 
 
 

ตามรอยกอริลลา ยูกนัดา รวันดา 

 

อุทยานแห่งชาติ “เมอชสินัฟอลส”์ ที่เก่าแก่และมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในยูกันดา 

ล่องเรือชมน้้าตกที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้้าไนล์และสัตว์น้อยใหญ่หลากสายพันธุ์ 

เขตสงวนพันธุ์แรด “ซีวา” ตามรอยแรดขาว หนึ่งในสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ุ 

อุทยานแห่งชาติ “ควนีอลิซาเบธ” ที่สามารถพบเห็นสิงโตอาศัยอยู่บนต้นไม้ 

ซึ่งผิดแผกไปจากพฤติกรรมของสิงโตโดยทั่วไป 

อุทยานแห่งชาติ “บวนิด”ี เป็นเขตป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 

เปิดประสบการณ์เป็น 1 ในประชากรโลกเพียงน้อยนิดที่ได้ใกล้ชิดกอริลลาแบบตาสบตา  

*รบัจ้านวนจ้ากดั ไมเ่กิน 10 ทา่น* 

                           

                                                ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดินทาง :  อังคารที่ 8 – ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (11 วัน) 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 
โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour 

ตามรอยกอริลลา ยูกนัดา รวันดา 
เดินทาง :  อังคารที่ 8 – ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (11 วัน) 
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1. อังคารที่ 8 ตุลาคม 2562                  กรุงเทพฯ – ไนโรบี – เอนเทบเบ       

22.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร์สายการบินเคนยา (Row W)   ประตูทางเขา้ที ่10 
   เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอ านวยความสะดวก 
 

2. พุธที่ 9 ตุลาคม 2562                          เอนเทบเบ – คัมปาลา       

01.20 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน KQ 887 (8.50 ชม. / Dinner, Breakfast) 
06.10 น.  ถึง กรุงไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของประเทศเคนยา พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น.  ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน  KQ 420 (1.20 ชม. / Snack) 
09.50 น.  ถึง สนามบินเมืองเอนเทบเบ (Entebbe) สาธารณรัฐยูกันดา (Uganda) ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
อาทิ พืชพรรณที่อุดมสมบูรณ,์ สัตว์ป่านานาชนิด และแม่น  าทะเลสาบมากมาย จนได้ชื่อว่า ”ไข่มุกแห่งแอฟริกา” 
หลังผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงคัมปาลา (Kampala) (41 กม. / 1.30 ชม.) เมืองหลวงของ
ยูกันดาซึ่งมีประชากรราว 1 ล้านกว่าคน ตัวเมืองตั งอยู่บนเนินเขาเตี ยๆ 7 ลูก บริเวณรอบๆ เตม็ไปด้วยต้นไม้เขียวขจี 
น าท่านเขา้ที่พัก   KAMPALA SERENA   หรือเทียบเท่า 

อาหารกลางวันท่ีโรงแรม 

น าท่านชม Rubaga Cathedral โบสถ์ที่ตั งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวเมืองคัมปาลาได้อย่างชัดเจน และเป็นสถานที่ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ยูกันดา เนื่องจากถูกสร้างขึ นเพื่ออุทิศแก่เหล่าวีรชนในอดีต ชม Kasubi Tombs สุสานฝังพระศพ
ของกษัตริย์ราชวงศ์บูกันดา (Buganda Royal Family) เริ่มสร้างขึ นในปีค.ศ. 1881 โครงสร้างเป็นวงกลมหลังคามุงด้วยฟาง 
เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นพระราชวังของกษัตริย์มูเทซาที่1 แต่ต่อมาได้เปล่ียนเป็นสุสานของพระองค์รวมทั งกษัตริย์องค์ต่อๆมา 

อาหารค่ าทีโ่รงแรม  

 

 

 

 

 

 

 
 

3. พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562   คัมปาลา – อุทยานแห่งชาติเมอชิสันฟอลส์  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ เขตสงวนพนัธุ์แรดซวีา (Ziwa Rhino Sanctuary) (170 กม. / 3 ชม.) น าท่านเดินทางตามรอยแรดขาว (Rhino Trekking) เป็น
ประสบการณ์ครั งหน่ึงในชวีิตทีจ่ะได้พบเห็นเหล่าแรดขาวที่ถือเปน็สัตว์หายากใกล้สูญพันธ ์
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
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น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเมอร์ชิสันฟอลส์ (Murchison Falls National Park) (128 กม. / 2.30 ชม.) เป็นอุทยานแห่งชาติที่
เก่าแก่และมีพื นที่ใหญ่ที่สุดในยูกันดา โดยกินพื นที่กว้างถึง 3 ,840 ตร.กม. น าท่านเข้าที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
จนถึงช่วงค่ า น าท่านท ากิจกรรม Sunset Game drive ออกส ารวจเส้นทางธรรมชาติภายในเขตอุทยานพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน 
นอกจากนี ท่านยังมีโอกาสได้เห็นเหล่าสัตว์ป่าที่เริ่มออกหากินในตอนพลบค่ า 

อาหารค่ าทีโ่รงแรม 

ที่พัก    PARAA SAFARI LODGE  (พัก 2 คืน)   หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562          อุทยานแห่งชาติเมอชิสันฟอลส์ 
 

Morning Game Drive ยามเช้าตรู่ ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและเหล่าสรรพสัตว์ที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่และที่กลับจากการล่า
เหยื่อในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ น 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายอิริยาบถสบายๆ  

อาหารกลางวันที่โรงแรม 

น าท่านล่องเรือชมความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น  าไนล์ที่ยาวที่สุดในโลก และชมน  าตกเมอร์ชิสัน (Murchison 
Falls) ซึ่งมีความกว้างถึง 50 เมตร ถูกบีบเข้าสู่ซอกหินริมหน้าผาที่มีความกว้างเพียง 6 เมตร เส้นทางน  าที่ถูกบีบให้แคบลง
หลายเท่าตัวนั น ท าให้น  าจ านวนมหาศาลพุ่งทะลักจากหน้าผาสูง 40 เมตร ตกลงสู่แอ่งน  าเบื องล่างเสียงดังสนั่น 

อาหารค่ าที่โรงแรม 
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                                     5. เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562         อุทยานแห่งชาติควีนอลิซาเบธ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านท ากิจกรรม Morning Game Drive ชมชีวิตของเหล่าสัตว์ป่าอีกครั ง จากนั นน าท่านสู่สนามบินพาคูบา (Pakuba Airstrip) 

(21 กม. / 1 ชม.) ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน Charter Flight มู่งสู่ สนามบินมาเวยา (Mweya Airstrip) ตั งอยู่ในเขตของอุทยาน
แห่งชาติควีนอลิซาเบธ น าท่านเข้าที่พัก  

อาหารกลางวันท่ีโรงแรม 

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายอิริยาบถสบายๆ จนถึงช่วงค่ า น าท่านท ากิจกรรม Sunset Game drive ออกส ารวจ
เส้นทางธรรมชาติภายในเขตอุทยานพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    MWEYA SAFARI LODGE   (พัก 2 คืน)   หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 
 

6. อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562      อุทยานแห่งชาติควีนอลิซาเบธ – ตามรอยชิมแปนซี 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่เขตแคมบูรา กอร์จ (Kyambura Gorge) เริ่มต้นประสบการณ์ตามรอยครอบครัวชิมแปนซี (Chimpanzee Tracking) 

ซึ่งเป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง หากินบนพื นดินมากกว่าต้นไม้ เดิน
สองเท้าได้เหมือนมนุษย์ มีความฉลาดและความจ าดีเยี่ยม  

อาหารกลางวันแบบ Lunch Box 

น าท่านสู่ท่าเรือของ Mweya Safari Lodge เริ่มต้นกิจกรรม Water safari โดยล่องเรือไปตามล าน  าผ่านช่องแคบคาซินกา 
(Kazinga Channel) จุดเชื่อมของทะเลสาบสองสาย ได้แก่ เอ็ดเวิร์ดและจอร์จ (Lake Edward & Lake George) ชื่นชมความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติและสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามริมน  า เช่น ช้าง, ฮิปโปโปเตมัส, จระเข้แม่น  าไนล์ และนกน  าหลากสายพันธุ ์

อาหารค่ าที่โรงแรม 
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7. จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562        ชมสิงโตบนต้นไม้ – อุทยานแห่งชาติบวินดี    
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่เขตอิชาชา (Ishasha) เพื่อไปยังแหล่งที่มีสิงโตที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ (Tree-climbling Lion) ซึ่งถอืเป็นเรื่องแปลกและ 
น่าตื่นตาตื่นใจที่ท่านจะได้ชื่นชมสัตว์เจา้ป่าเหล่านี ใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้มากกว่าบนพื นดิน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดแผก
ไปจากสิงโตตามธรรมชาติที่อื่น 

อาหารกลางวันแบบ Lunch Box 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบวินดี (Bwindi Impenetrable National Park) ที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าป่าบวินดีแห่งนี ก าเนิด
มาตั งแต่ยุคดึกด าบรรพ์เมื่อ 25,000 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีมนุษย์เกิดขึ นในโลก มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่ง
หน่ึงในโลก และนี ยังเป็นเขตอนุรักษ์กอริลลาภูเขาอีกประมาณ 340 ตัว โดยอาศัยอยู่กันเป็นฝูงแยกย่อยประมาณ 10 ฝูง 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    GORILLA SAFARI LODGE  (พัก 2 คืน)   หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อังคารที่ 15 ตุลาคม 2562                 ตามรอยกอริลลา    
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นกับการตามรอยกอริลลาภูเขา (Mountain Gorilla Tracking) ซึ่งเป็นกอริลลาที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดและใกล้สูญพันธุ์ มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าทึบบนเทือกเขาสูงแถบประเทศยูกันดา, ซาอีร์และรวันดาเท่านั น ในการตามรอยกอริลลา
จะมีพรานซึ่งมักเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อตามรอยฝูงกอริลลาแล้วส่งสัญญาณให้ไกด์พาคณะตามไปอีกท ี

อาหารกลางวันแบบ Lunch Box 

น าท่านกลับท่ีพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

อาหารค่ าที่โรงแรม 
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9. พุธที่ 16 ตุลาคม 2562              อุทยานแห่งชาติโวลเคโนส์    
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ คิโซโร (Kisoro) เมืองทางตอนใต้ของยูกันดา ซึ่งตั งอยู่ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติบวินดี และอุทยานแห่งชาติ 
มากาฮิงกา น าท่านข้ามเขตพรมแดนสู่ประเทศ รวันดา (Rwanda) ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาอุดมสมบูรณ์  
ท าให้ได้สมญานามจากเบลเยียมเจ้าอาณานิคมเก่าว่า “ดินแดนแห่งเขาพันลูก” เดินทางต่อเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ 

โวลเคโนส์ (Volcanoes National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในแอฟริกาที่ก่อตั งขึ นเพื่อปกป้องเหล่ากอริลลาจากนักล่าสัตว์ 

น าท่านเข้าที่พัก 

อาหารกลางวันท่ีโรงแรม 

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายอิริยาบถสบายๆ 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    MOUNTAIN GORILLA VIEW LODGE    หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

10. พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562   ตามรอยลิงขนทอง – คิกาลี – ไนโรบี    
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ออกเดินทางเพื่อตามรอย ลิงขนทอง (Golden Monkey Tracking) ซึ่งมีถิ่นอาศัยทับซ้อนกับกอริลลาภูเขาและถูกจัดเป็นสายพันธุ์
ที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นเดียวกัน 

อาหารกลางวันท่ีโรงแรม 

เดินทางสู่ สนามบินกรุงคิกาลี (Kigali) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรวันดา ท าเลที่ตั งอยู่บนเนินเขาในเขต
ศูนย์กลางของประเทศ โดยเป็นที่ตั งของสถานท่ีส าคัญทางราชการและส านักงานของประธานาธิบดีอีกด้วย 
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อาหารค่ าที่สนามบินตามอัธยาศัย 

19.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน KQ 475  (1.30 ชม. / Snack) 
21.55 น. ถึง สนามบินไนโรบี พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
23.59 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน KQ  886 (9.31 ชม. / Dinner, Breakfast ) 
 

11. ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562                        ไนโรบี – กรุงเทพฯ  
 

13.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

หมายเหตุ  ก าหนดการนี อาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  
  

อัตราคา่บรกิาร  ตั๋วเครื่องบิน (KQ)  ค่าทัวร์   รวมทั งสิ น 

8-10 ท่าน / ท่านละ (พักห้องคู)่ 
Economy เริ่มต้น 

36,000.-บาท 
223,000.-บาท 259,000.-บาท 

พักเดี่ยว เพิม่ - 36,000.-บาท -  
ตั๋วเครื่องบิน KQ ชั นธุรกิจ เริ่มต้น 71,000.-บาท - - 

  

อัตรานี้รวม 
 

1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินเคนยา ชั นทัศนาจร และเทีย่วบินในประเทศแบบ Charter Flight  1 เที่ยวบนิ 
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  
3. น าเที่ยวโดยรถ 4x4 Land Cruiser คันละ 4 ท่าน พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
4. อาหารจดัเลี ยง ตามรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ยูกันดา และ รวันดา  
6. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ น  (น  าหนักไมเ่กิน 20 กก.) 

- เนื่องจากเที่ยวบินในประเทศเป็นเครื่องบินเล็กขนาด 11 ท่ีนั่ง ท าให้พื นท่ีจัดเก็บสัมภาระมีจ ากดั 
จึงขอให้จัดกระเปา๋เดินทางทา่นละไม่เกิน 20 กก. และแนะน าใหใ้ช้กระเป๋าผา้แบบนิ่ม  

7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
8. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคเุทศก์ท้องถิ่น 
9. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

  1.  คา่หนังสือเดินทาง  
        2.  คา่ใช้จา่ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ คา่โทรศัพท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
  3.  ค่าฉีดวคัซีนป้องกันไข้เหลือง 
 
 

ส ารองการเดินทาง 

มัดจ าท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใชง้านเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์นการเกบ็ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึ นจริง 
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เอกสารวีซ่า 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใชง้านเหลือไมต่่ ากว่า 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ ว จ านวน 2 รูป 
3. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไขเ้หลือง 

   

 
 
 
 

 
 

ติดตอ่  :    นทั  /  ซัง  /  อร      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121 , 123 ,  125                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

