ท่องป่ าดินแดนแทนซาเนีย 8 วัน (ET)
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา–เขตอนุรกั ษ์โงรงโกโร–อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ

เยือนสุดยอดอุทยานแห่งชาติมรดกโลก สมบัตอิ นั ลํ้าค่าของประเทศแทนซาเนีย
เขตอนุรกั ษ์โงรงโกโร (NGORONGORO CONSERVATION AREA) สวนสวรรค์บนพื้ นพิภพ
ชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยุบตัว (NGORONGORO CRATER) ภูมิประเทศสุดมหัศจรรย์
สัมผัสความยิง่ ใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK)
ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อนั มีพนที
ื้ ่ไกลสุดลูกหูลกู ตา ที่อยูข่ องสัตว์นานาชนิดกว่าห้าล้านตัว
ห้ามพลาด! ชมฝูงสัตว์อพยพ (GREAT MIGRATION) กลับมาจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
4-11 ธันวาคม 2563

กําหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอธิ โอเปี ยนแอร์ไลน์ เจ้าหน้ าที่ จาก บริษัท เร้น จ์ อิ น เตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จํากัด จะคอย
ต้อนรับ และอํานวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง
สนามบินคิลิมานจาโร (แทนซาเนีย) - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา
วันที่สองของการเดินทาง
01.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามคิลิมานจาโร ประเทศแทนซาเนี ย โดย สายการบิน
เอธิโอเปี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 609/815
(แวะเปลี่ยนเครือ่ งที่สนามบินแอดดิสอาบาบา เวลา 06.30 – 10.15 น.)
12.50 น.
เดิ นทางถึง สนามบินคิลิมานจาโร (KILIMANJARO AIRPPORT) ประเทศแทนซาเนี ย หลังจากนํ า
ท่านทําวีซ่าหน้าด่าน (VISA ON ARRIVAL) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นํ าท่าน
เดิ น ท างสู่ อุ ท ย าน แ ห่ งช าติ ท ะเล ส าบ ม าน ย ารา (LAKE MANYARA
NATIONAL PARK) (170 กิ โลเมตร) เป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
ก่ อ ตั้ ง ในปี 1960 มี เนื้ อที่ ป ระมาณ 325 ตารางกิ โ ลเมตร และมี พื้ นที่ ที่ เป็ น
ทะเลสาบถึ ง 229 ตารางกิ โ ลเมตร ของพื้ นที่ ท้ั ง หมด ตั้ ง อยู่ ใ นเมื อ งอรุ ช า
(ARUSHA) ซึ่ ง ถื อ ได้ว่ า เป็ นเมื อ งต้น ทางของการท่ อ งเที่ ย วซาฟารี ใ นประเทศ
แทนซาเนี ย อุทยาน แห่งชาติทะเลสาบมานยารา นับได้วา่ มีความอุดมสมบูรณ์
และนอกจากจะมีชื่อเสี ย งในเรื่ องของทะเลสาบที่ เป็ นฟอง หรื อ SODA LAKE
และเป็ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของนกป่ านั บ ร้อ ยชนิ ด ยัง เป็ นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของลิ ง BLUE
MONKEY ซึ่งจะอาศัยอยูใ่ นเขตแอฟริกาตะวันออกเท่านั้ น จนกระทัง่ เดินทางถึง
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา จากนั้ นนําท่านทํา ทํากิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) หรือ
นัง่ รถเปิ ดหลังคาชมโดยรอบทะเลสาบมานยารา
429/5-6 หมู่บ า้ นกลางเมือ งเออบาเนี่ ย น

ถ.ลาดพร้า ววังหิ น แขวงลาดพร้า ว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร: (662) 0590400-3

429/5-6 BAANKLANGMUEANG URBANION LADPRAO-WANGHIN RD., LADPRAO BANGKOK 10230 TEL: (662) 0590400-3

ใบอนุญ าตประกอบธุร กิ จ นํา เที่ย ว เลขที่ 11/1369

ซึ่งตั้งอยู่ในเขต RIFT VALLEY หรือที่ราบสูงและหุบเขาของแทนซาเนี ย บริเวณนี้ เป็ นแอ่งตรงกลางนํ้ า
จากพื้ นที่ ร อบๆไหลมารวมกัน กลายเป็ นทะเลสาบนํ้ า ตื้ น
ความลึ กไม่ กี่เมตร ในอดี ต บริเวณนี้ ยังเป็ นภูเขาไฟอี กด้วย
นอกจากการดูนกนานาชนิ ดที่อาศัยอยู่ ในทะเลสาบแล้ว อีก
สิ่ งหนึ่ งที่ เป็ นจุ ด ดึ งดู ด นั กท่ องเที่ ย ว คื อ สิ งโตที่ ช อบอยู่บ น
ต้นไม้ ซึ่งโดยปกติสิงโตจะนอนอยูก่ ลางทุ่งหรือใต้ร่มไม้ ซึ่งยัง
ไม่มีใครทราบสาเหตุว่าทําไมสิงโตที่นี่จึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร จากนั้ นนํ า
ท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พกั LAKE MANYARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า ให้ท่านได้ชม
วิวของทะเลสาบมานยาราจากมุมสูงโดยรอบรีสอร์ท และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LAKE MANYARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา – ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนํ าท่ า นเดิ น ทางสู่ ปากปล่ อ งภู เ ขาไฟ โงรงโกโร (NGORONGORO CRATER) (180
กิ โลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง เนื่ องจาก: เส้น ทางการ
เดิ น ทางไปยัง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เซเรนเกติ เป็ นถนนลู ก รัง ซึ่ ง มี ผิ ว
การจราจรที่ขรุขระ ทําให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก จึงทําให้
ใช้ เวลานานในการเดิ นทาง แต่ จะมีการแวะพักให้เข้าห้องนํ้ าเป็ น
ระยะ ** ซึ่งเกิดจากการระเบิดและยุบตัว ลงเมื่อสองล้านปี ก่อน มี
พื้ นที่ถึง 260 ตารางกิโลเมตร และมีความสูงกว่า 1,800 เมตรเหนื อ
ระดั บ นํ้ าทะเลและล้อ มรอบด้ว ยสั น เขาที่ เ ปรี ย บเสมื อ นกํ า แพง
ธรรมชาติสูงถึง 610 เมตร เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์และหนาแน่ นที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะสิงโตที่มี
มากกว่าร้อยตัว สัตว์ตระกูลแอนทิ โลปเช่น ไวเดอร์บีส กวางกาเซล
ฝูงม้าลาย ควายป่ าและสัตว์ชนิ ดอื่นๆ อยู่รวมกันอีกมากมายกว่าสามหมื่นตัว นอกจากนี้ ยังมีเสือดาว
ช้างป่ า เสือชีตา้ ห์และแรดดํา เหมาะสําหรับการท่องซาฟารีตามล่าหา BIG 5 ความพิเศษอีกอย่างหนึ่ ง
ของหลุมปล่องภูเขาไฟโงรงโกโรแห่งนี้ ก็คือ บรรดาสัตว์ที่อาศัยอยูท่ ี่นี่จะไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อ
ตาม ห าแห ล่ ง นํ้ า
เหมื อ นอย่ า งที่ อื่ น
เพราะว่าหลุมปล่อง
ภูเขาไฟโงรองโกโร
นั้ น ตั้ ง อยู่ ตํ ่า กว่ า
ระดั บ ผื น ป่ า ของ
เขตอุทยานแห่งชาติโงรงโกโร ซึ่งทําหน้าที่เป็ นแนวดักความชื้ นที่พดั มาจากมหาสมุทรอินเดียทางฝั ่ง
ตะวันออกของประเทศ ทําให้เกิดเป็ นเมฆฝนตกลงในบริเวณป่ าโงรงโกโรเกือบทั้งปี จนผืนป่ ากลายเป็ น
พื้ นที่ซบั นํ้าขนาดใหญ่เอาไว้ ก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่หลุมปล่องภูเขาไฟโงรงโกโรที่อยูด่ า้ นล่างสะสม

กลายเป็ นทะเลสาบมากาดี้ (LAKE MAGADI) แหล่งนํ้าอันอุดมสมบูรณ์ที่พึ่งของเหล่าสรรพสัตว์ จึงทํา
ให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยความพิเศษที่มีอยู่อย่างหลากหลายภายในพื้ นที่เพียงแค่ 260
ตารางกิโลเมตรนี้ ทําให้องค์การยูเนสโก้ ขึ้ นทะเบียนให้หลุมปล่องภูเขาไฟโงรองโกโรเป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติในปี 1979
จนกระทัง่ เดินทางถึง เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าโงรงโกโร (NGORONGORO CONSERVATION AREA)
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ าท่ าน ทํากิ จกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) ออกชมสัตว์
บริเวณขอบภูเขาไฟโงรงโกโร ซึ่ งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปี
ก่อน เป็ นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เกิดการระเบิดและยุบตัวลง
ไป นํ า ท่ า นเที่ ย วชมบริ เวณขอบด้า นบนของภู เขาไฟ พร้อ มชมพระ
อาทิตย์ตก จิบแชมเปญและของว่าง จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร – กิจกรรมเกมไดร์ฟ (เต็มวัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางลงสู่ ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร (NGORONGORO CRATER) ความลึกกว่า
610 เมตร จากบริ เวณด้า นบนซึ่ งเกิ ด จาก
การระเบิ ด เมื่ อ หลายล้า นปี ก่ อ น เพื่ อ ทํา
กิจกรรมเกมไดร์ฟแบบเต็มวัน ชมสัตว์
ป่ านานาชนิ ดที่ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐาน
ไปที่ ไหน เพื่อหาแหล่งนํ้ า แต่ สัตว์ป่าของ
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าโงรงโกโรจะอาศัยอยู่
ที่นี่ตลอดทั้งปี นํ าท่านชมสัตว์ยาม เช้า เพื่อให้ท่านได้พบเห็นสัตว์บางชนิ ดที่ออกหาอาหารตอนเช้า
และสัตว์ที่กลับมาจากการล่าเหยื่อตอนกลางคืน ซึ่งท่านมีโอกาสจะได้พบเห็น ช้าง ควายป่ า ม้าลาย
ยีราฟ อิมพาล่า ฮิปโป ไวเดอร์บีส ฯลฯ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ กนิ ก
บ่าย จากนั้ นนํ าท่านออกทํา เกมไดร์ฟต่อในปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร ซึ่งในบริเวณ
พื้ นราบกลางปล่ อ งภู เขาไฟนี้ ยังมี ท ะเลสาบอี ก หลายแห่ ง ซึ่ งเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของนก
หลากหลายชนิ ดอีกด้วย นํ าท่านชมสัตว์ใน พื้ นราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ที่มีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร เป็ นบริเวณพื้ นราบที่กว้างใหญ่จนไม่สามารถมองเห็น
อีกฝั ่งหนึ่ งได้ เนื่ องจากทางขึ้ นที่สูงชัน ทําให้สตั ว์ต่างๆในบริเวณนี้ ออกไปข้างนอกไม่ได้
จึงทําให้สตั ว์ต่างๆแพร่พนั ธุอ์ ยูใ่ นบริเวณนี้ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง
ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร – อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – เกมไดร์ฟ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK)
(145 กิ โลเม ตร ) ** ใช้ เ วลาประมาณ 3
ชัว่ โมง เนื่ องจาก: เส้นทางการเดิ นทางไปยัง
อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ เป็ นถนนลูกรังซึ่งมี
ผิ ว การจราจรที่ ข รุ ข ระ ทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถใช้
ความเร็วได้มากนั ก จึงทําให้ใช้ เวลานานใน
การเดินทาง แต่จะมีการแวะพักให้เข้าห้องนํ้ า
เป็ นระยะ ** อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อัน กว้า ง
ใหญ่ที่สุดของประเทศแทนซาเนี ย มีพื้นที่
ถึง 14,763 ตร.กม. ไม่เพียงแต่ความกว้าง
ใหญ่เท่านั้ น อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติยงั
เป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเยอะที่สุด กว่า
5 ล้า นตั ว อี ก ด้ว ย ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี ฝู ง สั ต ว์
จํานวนมหาศาลเหล่านี้ จะทําการอพยพข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ประเทศ
แทนซาเนี ยกับอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าประเทศเคนย่า (SERENGETI-MARA ECOSYSTEM) โดยการ
นําของฝูงไวล์เดอบีสท์ที่มีมากกว่าสองล้านตัว ม้าลายกว่าสองแสนตัว กวางทอมสันกาเซลและแกรนท์
กาเซลอี กครึ่งล้าน ทําให้ เกิดเป็ นการอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ ใหญ่ ที่สุดในโลกที่ เรี ยกว่า
Great Migration เป็ นวัฏจักรต่อเนื่ องกันมายาวนาน และช่วงเวลาที่ ดีที่สุดสําหรับการไปเยือนเซเรน
เกติก็คือในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ที่ท่านจะได้มีโอกาสเจอกับฝูงสัตว์นับ
ล้านๆตัว อพยพกลับมาจากที่ราบมาไซมาร่า จนกระทัง่ เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ า ท่ า น ทํา กิ จ กรรมเกมไดร์ฟ
(GAME DRIVE) นั ่งรถเปิ ดประทุ น ส่ อ งสัต ว์
ยามเย็น เพื่ อค้นหา BIG 5 สัต ว์ป่ายิ่งใหญ่
นั้ นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่ า และช้าง
ป่ า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุ กสนานกับการ
ส่องสัตว์ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – กิจกรรมเกมไดร์ฟ (เต็มวัน)
** ทัวร์แนะนํา ** (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ และกรุณาจองล่วงหน้า)
05.00 น.
รายการทั ว ร์เสริ ม BALLOON SAFARI : นํ า ท่ า นสัม ผั ส กับ การท่ อ ง
ซาฟารีเหนื อน่ านฟ้ ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลาง
ท้องฟ้ าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ ไพศาลของเซเรงเกติ แบบ 360 องศา
ยามเมื่อบอลลูนลอยอยูเ่ หนื ออุทยานแห่งชาติเซเรงเกติมองลงสู่เบื้ องล่างเห็นผืนทุ่ง

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

หญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน ฝูงสัตว์จาํ นวนนั บไม่ถว้ นกําลังออกหากิน
และกลับเข้ารัง นอน เป็ นภาพฝั นที่ ยากจะพบ ณ ที่ แห่งใดในโลก และน้อยคนที่ จะมี
โอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อม
ฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติ
เซเรงเกติ เพิ่มราคาท่านละ 20,000 บาท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (สําหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม)
นําท่านออก ทําเกมไดร์ฟแบบเต็มวัน ให้ท่านได้สมั ผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่
ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ซเรงเกติ และดื่ ม ดํ ่า กั บ
บรรยากาศแห่งท้องทุ่งหญ้าสะวันนาอันยิ่งใหญ่
ระดับ โลกให้ได้ม ากที่ สุด นํ าท่ า นออกตะลุ ย ทุ่ ง
หญ้าอันกว้างใหญ่ อันเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
น้อยใหญ่นานาชนิ ดนับล้านๆตัว หากินกันอย่าง
อิสรเสรี อาทิ ช้างป่ า ม้าลาย สิงโต ยีราฟ ฮิปโป กาเซลล์ และอื่นๆอีก มากมาย นํ า
ท่านตระเวนชมสัตว์ต่างๆเพื่อตามล่าหาเหล่า BIG 5 และสัมผัสความยิง่ ใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเซเรน
เกติ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแทนซาเนี ย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BUSH LUNCH
จากนั้ นนํ าท่ านออกชมสัตว์ต่อ โดยช่วงเวลาที่ ดีที่สุดในการมาเยือน
อุทยานแห่งชาติ เซเรงเกติ คื อช่วง เดื อนพฤศจิกายนถึงเมษายน ที่
ท่านจะได้มีโอกาสพอเจอฝูงสัตว์นับล้านๆตัวอพยพกลับจากฝั ่งมาไซ
มาร่า รวมถึงเหล่าบรรดา BIG 5 ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝูงสิงโตที่
อาจมีอยู่ถึงสามพันธุต์ ัวที่เฝ้ ารอการกลับมาของเหยื่ออันโอชะเหล่านี้
นอกจากนี้ ที่เซเรงเกติยงั มีเสือดาวอยูอ่ ีกเกือบหนึ่ งพันตัว และฝูงชีตา้ ห์
ที่ ค่อนข้างจะหาพบเห็นได้โดยง่าย เพราะสภาพพื้ นที่ ที่
เป็ นราบกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยกวางกาเซลที่เป็ น อาหาร
หลักของชีตา้ ห์ โขลงช้างกว่า 5,000 ตัวและไวเดอร์บีส
อีกเกือบ 60,000 ตัว รวมถึ งกวางบางชนิ ดที่ ค่อนข้างจะ
พบเห็นได้ยากในภูมิภาคอื่นเช่นกวางอีแลนที่เป็ นกวาง
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด แต่ ขี้ ระแวงที่ สุ ด (ตั ว โตเต็ ม ที่ อ าจมี
นํ้าหนักเกือบ 1,000 กิโลกรัม) ไปจนถึง ดิ๊คดิ๊คกวางที่มีขนาดเล็กที่สุด
(ตัวใหญ่ที่สุดหนั กไม่เกิน 6 กิโลกรัม) ในที่ ราบเซเรงเกติ นี้มีสต
ั ว์เลี้ ยง
ลูกด้วยนมอาศัยอยูม่ ากกว่า 3 ล้านตัวนับตั้งแต่ สัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมที่
มีกว่า 415 ประเภท เริ่มจากหนู แคระตัวจิ๋วไปจนถึงช้างแอฟริกา สัตว์
บ ก ที่ มี ข น า ด ให ญ่ ที่ สุ ด ใน โล ก มี งู อ ย่ า งน้ อ ย 130 ต ร ะ กู ล
สัต ว์เลื้ อยคลานและจระเข้ก ว่า 168 ชนิ ด ปลานํ้ า จืด มากกว่า 1,000 ชนิ ด และนกนานาชนิ ด กว่า
1,500 สายพันธุ ต
์ ้งั แต่นกกระจาบตัวเล็กเท่าหัวแม่มือ ไปจนถึงนกกระจอกเทศ นกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก นําท่านทําเกมไดร์ฟส่องสัตว์ชนิ ดไม่รเู ้ บื่อ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – สนามบินอรุชา – สนามบินคิลิมานจาโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเล็ก เพื่อเดินทางสู่ สนามบินอรุชา
xx.xx น.
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอรุชา โดยเครื่องบินเล็ก
xx.xx น.
เดินทางถึง สนามบินอรุชา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินคิลิมานจาโร (KILIMANJARO AIRPPORT) (60 กิโลเมตร) ระหว่างทาง
มีเวลาให้ท่านได้แวะซื้ อของฝากขึ้ นชื่อของประเทศแทนซาเนี ย อาทิ กาแฟ เครื่องเทศ และของที่ระลึก
ต่างๆ เป็ นต้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินคิลิมานจาโรเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
17.35 น.
เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ ET 814/608
(แวะเปลี่ยนเครือ
่ งที่ สนามบินแอดดิสอาบาบา 20.05-00.30 น.)
วันที่แปดของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
13.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั ่นใจไม่ผิดหวัง *****
*** บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพดินฟ้ าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ***

สิ่งที่ตอ้ งระวัง
1.

ไม่ควรออกมาเดินเล่นนอกเต็นท์ หรือบริเวณนอก lodge ในตอนกลางคืน
2. ไม่ควรใส่ของมีคา่ ใส่น้ าํ หอมเพราะกลิ่นจะทําให้สต
ั ว์เตลิดไปได้
3. เมื่อไปซาฟารีดส
ู ตั ว์ ควรใส่เสื้ อสีโทน นํ้าตาลเข้ม หรือ กากี ส่วนผ้าสีสด ๆ อาจทําให้สตั ว์ตนื่
4. เมื่อพบสัตว์ แล้วห้ามลงจากรถ เพราะจะเกิดอันตรายได้ และอย่าส่งเสียงดัง
5. เมื่อไปดูสต
ั ว์ตอนเช้า และตอนเย็น ควรใส่เสื้ อแจ็กเก็ต และกางเกงขายาว
6. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงไปดูสต
ั ว์
7. ไม่ควรให้อาหารสัตว์ ระหว่างไปส่องสัตว์
8. ควรฟั งคําแนะนําของไกด์อย่างเคร่งครัด เพราะอาจเกิตอันตรายได้ ในขณะนั ่งรถในเมืองหลวง
หรือตามเมืองต่าง ๆ ไม่ควรเปิ ดกระจกออกไปถ่ายรูป ควรปรึกษาไกด์ก่อน

หลักฐานการทําวีซ่าแทนซาเนี ย (VISA ON ARRIVAL)
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
2. รูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป
หมายเหตุ
กรณีผูเ้ ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบรู ณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้เหลือง
การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้ องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศใน
แถบนั้น โดยต้องนําสําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มรี ูปถ่ายและลายเซ็น ไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ
10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่ วยบริการวัคซีน
1.

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วณ
ั โรค เขต 10 โทร. 053-206-484
ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่ งจะมีระยะป้ องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
*****ทางหน่ วยบริการ จะให้เป็ นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผูเ้ ดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

บริษทั เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จํากัด มีความยินดีเรียนเสนอราคา ดังนี้
เจาะลึกแทนซาเนีย 8 วัน (ET)
อัตราค่าเดินทาง (ราคาท่านละ)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
199,800 บาท
เด็ก อายุตาํ ่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
179,800 บาท
เด็ก อายุตาํ ่ กว่า 4 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
169,800 บาท
พักห้องเดีย่ ว เพิ่ม
38,800 บาท
ทัวร์เสริม : BALLOON SAFARI เพิ่ม

20,000

บาท

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
***เนื่องจากกฎหมายในประเทศแถบแอฟริกาไม่อนุญาตให้มีการเสริมเตียง หากท่านเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน
ต้องเปิ ดเป็ น 2 ห้องเท่านั้น (TWN+ SGL)***


อัตรานี้ รวม



ค่าตัว๋ เครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ าํ นาญงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
นํ้าดื่ม วันละ 3 ขวด / ท่าน / วัน



ทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น และ RANGER



ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม เข้า-ออก 1 ใบ






/

ท่าน

อัตรานี้ ไม่รวม



ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย  ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %  ค่าวัคซีนไข้เหลือง

กรุณาส่งสําเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษทั ฯ พร้อมชําระเงินค่ามัดจํา
ท่านละ 80,000 บาท สําหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
( หากไม่ชาํ ระภายในเวลาที่กาํ หนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษท
ั ฯทําการยกเลิกและยินยอมให้ยดึ เงินมัดจําทันที)
การจอง และชําระเงิน

***** กรณีที่ยงั ไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ

ทางบริษทั ฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชําระเงิน *****
การไม่รบั จองทัวร์ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาํ หรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
้ งู อายุที่มีความจําเป็ นต้องใช้วลี แชร์ หรือ ไม้เท้า
 ผูส
 ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ





บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั
จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
รายการนี้ เป็ นเพียงการเสนอราคาที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รอง
ที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมที่พกั อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจําแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกําหนดวันที่ทาํ การยกเลิก
ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทํางานท่านละ 1,000.‐ บาท พร้อมด้วยค่าใช้จา่ ยอย่างอื่นตามความเป็ นจริง (ถ้ามี) ***





ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน

31-60
15-30
8-14
1-7

วันทําการ
วันทําการ
วันทําการ
วันทําการ

เก็บ 50% ของค่ามัดจําทั้งหมด
เก็บค่ามัดจําทั้งหมด
เก็บ 50% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
เก็บ 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกําหนดวันที่ระบุขา้ งต้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็ นจริง
เนื่ องจากเป็ นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่ น
และเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทําการยกเลิกได้ )
การโอนเงิน

ผ่านธนาคาร บริษทั เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จํากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชําระค่ามัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษทั แจ้งไว้ท้งั หมด

