THE PEARL OF AFRICA : UGANDA – RWANDA
X GORILLA TREKKING 10 วัน (KQ)
(ยูกน
ั ดา) เอ็นเทปเบ–จินจา–อุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกเมอร์ชิสนั –(รวันดา) คิกาลี–กอริลล่าเทร็กกิ้ ง

เยือน 2 ประเทศ ณ ดินแดนใจกลางทวีปแอฟริกา อูกนั ดา (UGANDA) และ รวันดา (RWANDA)
พักในรีสอร์ทริมแม่น้ าํ ไนล์ ทําเลดีที่สุด LEMALA WILDWATERS LODGE
WHITE WATER RAFTING IN NILE RIVER ครั้งหนึ่งในชีวิต กับกิจกรรมล่องแก่งในแม่น้ าํ ไนล์
เดินตามรอยแรดขาวในธรรมชาติ แห่งเดียวในยูกนั ดา ZIWA RHINO&WILDLIFE RANCH
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK ชมความยิง่ ใหญ่และทรงพลังของนํ้าตกเมอร์ชิสน
ั
ดีที่สุด!!! GORILLA TREKKING ฝั ง่ รวันดา การอนุรกั ษ์กอริลลาภูเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
พิเศษสุด!!! พักรีสอร์ทสุดหรู ONE&ONLY GORILLA’S NEST ดีที่สุดในรวันดา
ความสวยงามทั้งภายในห้องพักและภายนอก พร้อมการบริการอันน่าประทับใจไม่รูล้ ืม
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
22.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบิน
เคนย่าแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จาก บริษทั เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จํากัด จะคอยต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินเอ็นเทปเบ (ยูกนั ดา) – จินจา
01.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเอ็นเทปเบ ประเทศยูกนั ดา โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ
่ งที่สนามบินไนโรบี เวลา 06.05 – 07.00 น.)
887/434 (แวะเปลี่ยนเครือ
เดินทางถึง สนามบินเอ็นเทปเบ (ENTEBBE INTERNATIONAL AIRPORT)
08.20 น.
ประเทศยูกนั ดา เป็ นประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออก (EAST AFRICA) มีเมืองหลวงขนาด
ใหญ่ คื อกรุงคัมปาลา (KAMPALA) และมีผูค้ นอาศัยอยู่อย่างหนาแน่ น หลังจากผ่ านพิธีการ
ตรวจคนเข้า เมื อ ง และศุ ล กากรแล้ว นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ทะเลสาบวิ ค ตอเรี ย (LAKE
VICTORIA) เพื่ อ ล่ อ งเรื อ สู่ เก า ะ ลิ ง ชิ ม แ ป น ซี (NGAMBA ISLAND CHIMPANZEE
SANCTUARY) เป็ น ศู น ย์
อนุ รั ก ษ์ ลิ ง ชิ ม แปนซี ที่ จ ะ
คอยดู แ ลลิ ง ชิ ม แปนซี ที่ ไ ด้
รับการช่วยเหลือมาจาก
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

ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออกปั จจุบนั มีลิงชิมแปนซีที่ได้รบั การช่วยเหลืออยูบ่ นเกาะประมาณ 50
ตัว ให้ท่านได้เดินเล่นชมความน่ ารักของลิงชิมแปนซี จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นําท่านล่องเรือกลับ
สู่ เมืองเอ็นเทปเบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารกลางวัน นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองจินจา (JINJA) (150 กิโลเมตร) เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สอง และเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของยูกนั ดา รองจากเหมืองหลวงคัมปาลา เมืองตั้งอยู่บริเวณชายฝั ่ง
ของทะเลสาบวิคตอเรีย และยังเป็ นแหล่งต้นกําเนิ ดของแม่น้ําไนล์ (NILE RIVER) แม่น้ําสายที่ยาวที่สุด
ในโลก มีความยาวกว่า 6,400 กิโลเมตร ซึ่งมีตน้ กําเนิ ดจากแม่น้ํ า 2 สายคือ แม่น้ํ าไวท์ไนล์ (WHITE
NILE) และแม่น้ ํ าบลูไนล์ (BLUE NILE) และที่เมืองจินจาแห่งนี้ เป็ นต้นกําเนิ ดของ แม่น้ ํ าวิคตอเรียไนล์
(VICTORIA NILE) หรือแม่น้ ําไวท์ไนล์ นัน
่ เอง จนกระทัง่ เดินทางถึงเมืองจินจา
นํ า ท่ า น เช็ ค อิ น เข้ า สู่ LEMALA
WILDWATERS LODGE ตั ว ล อ ร์ ด
จตั้งอยู่ บ นเกาะส่ ว นตัว ท่ า มกลาง
กระแสนํ้ าที่ ไหลเชี่ยวของแม่น้ํ าไนล์
เป็ นรีสอร์ทที่ ต้ังอยู่ในทําเลที่ ดีที่สุด
และ สวยงามที่ สุ ด ใน บริ เ วณ นี้
สามารถเข้าถึงตัวรีสอร์ทได้โดยการนั ง่ เรือพายลําเล็ก ข้ามจากชายฝั ่งมายังเกาะ ใช้เวลาประมาณ 5
นาที ภายในโรงแรมมีสิ่งอํานวย ความสะดวกอย่างครบครัน ห้องพักเป็ นการรับลมธรรมชาติ ที่จะให้
ท่านรูส้ ึกเย็นสบายตลอดทั้ง
ปี มีอ่างอาบนํ้าอยูร่ ิมระเบียง
ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ ดื่ ม ดํ ่ า กั บ
บรรยากาศของธรรมชาติ ได้
อย่างเต็ มที่ อิ สระให้ท่ านได้
พัก ผ่ อ นและเก็ บ ภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LEMALA WILDWATERS LODGE
วันที่สามของการเดินทาง
จินจา – ชมเมือง – เลือกทํากิจกรรมล่องแก่ง – LEMALA WILDWATERS LODGE
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้าให้ท่านได้ทาํ กิจกรรมสุดฮิตของเมืองจินจาที่พลาดไม่ได้
Option 1 : WHITE WATER RAFTING IN NILE RIVER

กิ จ กรรมสุ ด มัน ส์ ที่ ดึ งดู ด นั ก ล่ อ งแก่ ง จากทัว่ โลกให้ม าสัม ผัส กับ การล่ อ งแก่ งระดับ 3 (GRADE 3
RAFTING) ในแม่น้ ําไนล์ ที่สามารถทํากิจกรรมได้แม้ท่านไม่
เคยมีประสบการณ์การล่องแก่งมาก่อน โดยตลอดระยะเวลา
การทํากิจกรรม จะมีท้ังเส้น ทางการพายเรือยางธรรมดา
ช่วงที่น้ํ าไหลเชี่ยวน้อย และมากไปจนถึงระดับ 3 พร้อมทั้ง
จะได้รบั ภาพถ่ายและวิดีโอ ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่
ที่ไม่ควรพลาด ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชัว่ โมงตั้งแต่เริ่มต้นฝึ กจนกระทัง่ จบกิจกรรม

Option 2 : CRUISING in Source of River Nile

กิ จ กรรมชมเมื อ งจิ น จา ต้น กํา เนิ ด ของแม่ น้ํ าไนล์ แม่ น้ํ าอัน ยิ่งใหญ่ ที่ มี
ความยาวที่สุดในโลก และถือเป็ นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้ล่องเรือในแม่น้ํา
ไนล์ ณ เมืองจุดต้นกําเนิ ดของแม่น้ํ าไนล์ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติริมสอง
ฝั ่งแม่น้ํา อีกทั้งยังสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํา จนกระทัง่ ได้เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ LEMALA WILDWATERS LODGE
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้ นอิ ส ระให้ท่ า นได้ พั ก ผ่ อ นตามอั ธ ยาศั ย
ภายในรี ส อร์ท ท่ า นสามารถนั ่งชมวิวธรรมชาติ
กระแสนํ้ าเชี่ยวที่ ไหลวนชนก้อนหิน เกิดเป็ นเสียง
คลื่นนํ้าซัดกับก้อนหินขนาดใหญ่ ชมนกนานาชนิ ด
ที่บินผ่านไปเหนื อที่พกั ท่านยังสามารถว่ายนํ้ าใน
สระว่ า ยนํ้ า ของโรงแรมที่ ต้ั ง อยู่ ริ ม ชายฝั ่ ง แม่ น้ํ า
หรือท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในห้องพักของท่าน พักผ่อนในอ่างอาบนํ้าริมระเบียงพร้อม
ดื่มดํา่ กับบรรยากาศอย่างเต็มที่ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LEMALA WILDWATERS LODGE
วันที่สี่ของการเดินทาง
จินจา – ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุแ์ รด – อุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกเมอร์ชิสนั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุแ์ รด (ZIWA RHINO&WILDLIFE RANCH) (200
กิ โ ลเมตร ) เป็ นศู น ย์อ นุ รั ก ษ์
พั น ธุ ์ แ รดตามธรรมชาติ แ ห่ ง
เดี ยวในยูกัน ดา ปั จจุ บัน มี แรด
ข า ว อ า ศั ย อ ยู่ บ ริ เว ณ ศู น ย์
อ นุ รั ก ษ์ ก ว่ า 30 ตั ว แ ล ะ
กิจกรรมที่ นั กท่ องเที่ ยวไม่ค วร
พลาด นํ า ท่ า น ตามรอยฝู ง
แรดขาว (RHINO TREKKING) ที่เดียวในยูกนั ดา ไกด์ของศูนย์อนุ รกั ษ์จะนําท่านเดินชมวิถีชีวิตของฝูง
แรดขาว ที่กาํ ลังนอนพักผ่อน หรือเดินหาอาหารตามธรรมชาติในช่วงกลางวัน และคอยแนะนํ าท่าน
เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมไปถึงระยะห่างที่ท่านจะสามารถเก็บภาพความประทับใจกับฝูงแรดขาวได้
จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง
จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกเมอร์ชิสนั (MURCHISON
FALLS NATIONAL PARK) (130 กิ โลเมตร) ตั้งอยู่ท างตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของประเทศยูกันดา เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุด
แห่ งหนึ่ งของโลก ถู ก ประกาศเป็ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ในปี 1952 มี พื้ นที่
ประมาณ 3,480 ตารางกิ โ ลเมตร ภายในอุ ท ยานมี นํ้ าตกเมอร์ ชิ สั น
(MURCHISON FALLS) อันเป็ นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาตินี้ เป็ นนํ้ าตกที่ไหลลงมาจากช่องหุบเขาแคบ

เพียง 7 เมตรเท่านั้ น แต่มีความสูงถึง 43 เมตร ทําให้น้ํ าที่ตกลงมาจากนํ้ าตกเมอร์ชิสนั มีความแรง
อย่างมาก จนกระทัง่ เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติน้ําตกเมอร์ชิสนั
นําท่านข้ามแพยนต์ เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พกั PARAA SAFARI LODGE ตั้งอยู่บนเนิ นเขาภายในอุทยาน
แห่งชาติน้ําตกเมอร์ชิสนั จากตัวโรงแรมสามารถเห็นวิวของแม่น้ําไนล์ ทุกห้องมีระเบียงสําหรับนั ง่ ชม
วิว ให้ท่านได้พกั ผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายใน PARAA SAFARI LODGE
วันที่หา้ ของการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกเมอร์ชิสนั
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ห ลั ง อาห ารเช้ า นํ าท่ าน ทํ า กิ จก รรม เก ม ส์ ไ ด ร์ ฟ ส่ อ งสั ต ว์
(GAMEDRIVE) ชมบรรยากาศยามเช้าภายในอุ ท ยานแห่ งชาติ น้ ํ าตก
เมอร์ชิสนั สัตว์ป่าที่กาํ ลังออกหากินในตอนเช้า หรือสัตว์นักล่าที่ เพิ่ง
กลับ จากการหาอาหาร ท่ า นสามารถพบสัต ว์ได้ห ลากหลายชนิ ด
ภายในอุทยานขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาลและการย้ายถิ่นฐานของสัตว์ อาทิ ช้าง
ม้าลาย ยีราฟ สิงโต กวางชนิ ดต่างๆ และลิงชนิ ดต่างๆเป็ นต้น จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นํ าท่าน
เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั
บ่าย
จากนั้ นทํากิจกรรม BOAT SAFARI ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั ่งริมแม่น้ํ าวิคตอเรียไนล์ หรือแม่น้ํ า
ไวท์ไนล์ ที่ท่านจะสามารถพบเห็นสัตว์ภายในอุทยานแห่งชาติ
นํ้าตกเมอร์ชิสนั ที่อาศัยอยูบ่ ริเวณริมแม่น้ําหรือสัตว์ที่กาํ ลังมา
ดื่มนํ้าในช่วงกลางวัน อาทิ ฮิปโปโปเตมัส จระเข้ ช้าง ม้าลาย
ยีราฟ และนกชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น จนกระทัง่ ล่องเรือถึงจุดชม
นํ้าตกเมอร์ชิ สัน (MURCHISON FALLS) อัน เกิ ดจากแม่น้ํ า
วิคตอเรียไนล์ที่มีความกว้างถึง 50 เมตร ถูกบีบ เข้าสู่ช่องแคบในหุบเขาความกว้างเพียง 7 เมตร และ
สูงถึง 43 เมตร ทําให้เกิดกระแสนํ้าที่ ไหลเชี่ยวและมีความแรงอย่างมากตกลงในแม่น้ํ าเบื้ องล่าง ทํา
ให้เกิดเสียงดังและมีกระแสนํ้าเชี่ยวไหลไปไกลด้วยกําลังนํ้าที่แรงและมหาศาล ก่อให้เกิดเป็ นละอองนํ้า
เหมือนสายหมอกจางๆ กระทบกับแสงแดด มีโอกาสเห็นเป็ นสายรุง้ ปรากฏอยู่บนหน้าผาเบื้ องบน
ส วย งาม ม าก นํ้ าต ก เม อ ร์ ชิ สั น ยั ง ได้ ส ม ญ าน าม ว่ า THE MOST
POWERFUL WATERFALL IN THE
WORLD ทําให้นักท่องเที่ ยวจากทัว่ ทุ ก

มุมโลกหลัง่ ไหลมาชมนํ้าตกแห่งนี้ กัน
อย่างไม่ขาดสาย เนื่ องจากกระแสนํ้ า
ที่ มี ค วามแรง ทํ า ให้ เ รื อ ชมนํ้ าตก
สามารถจอดเพื่อเก็บภาพความประทับใจได้จากระยะไกลเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปใกล้บริเวณนํ้าตกได้
จากนั้นเรือจะนําท่านจอดขึ้ นสู่ฝัง่ โดยท่านสามารถ เดินสูจ่ ุดชมวิวเพื่อชมวิวนํ้าตกเมอร์ชิสนั ได้จาก
มุมสูง ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจของนํ้ าตกเมอร์ชิสนั ได้จากมุมต่างๆ และยัง
สามารถเห็นนํ้าตกคู่แฝด ซึ่งท่านต้องเดินขึ้ นไปเพื่อชมความงามจากด้านบนเท่านั้น ไม่สามารถเห็น

จากการนั ง่ เรือชมนํ้ าตกได้ และก่อนจะถึงจุดสูงสุดที่รถมารับ
ท่ านยังสามารถแวะถ่ายภาพกับนํ้ าตกเมอร์ชิสัน มีโอกาสได้
เห็ น รุ ้ง กิ น นํ้ าบริ เ วณนํ้ าตก และยั ง ได้ เ ห็ น ความแรงของ
กระแสนํ้าได้อย่างชัดเจน (หมายเหตุ : ทางเดินขึ้ นไปบนนํ้าตก
เป็ นทางเดิ นไม่กว้างนั ก ลัดเลาะไปตามภูเขา ผ่านบริเวณป่ า
แต่ได้ทําเป็ นทางเดิ นค่อนข้างสะดวก บางจุดเป็ นทางลาดชัน
และไม่สามารถเดินย้อนกลับทางเก่าได้ หากท่านตัดสินใจเดินแล้วต้องเดิ นไปให้ถึงด้านบนสุด ไม่มี
ห้องนํ้าระหว่างทาง ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว่ โมง กรุณาเตรียมรองเท้าที่เดินสะดวกสบายและนํ้าดื่มไป
ให้พร้อม หากท่ านไม่สะดวกเดิ นทางไกล ท่านสามารถชมวิวนํ้ าตกได้จากในเรือ และเดิ นทางกลับ
พร้อมเรือ แต่จะไม่สามารถไปชมความงามจากมุมสูงของนํ้ าตกได้) จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นํ า
ท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายใน PARAA SAFARI LODGE
วันที่หกของการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกเมอร์ชิสนั – เอ็นเทปเบ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารเช้า นํ า ท่ า นนํ า ท่ า นเช็ ค เอาท์ อ อกจากโรงแรมที่ พัก และเดิ น ทางสู่ เมื อ งเอ็ น เทปเบ
(ENTEBBE) (320 กิโลเมตร) ระหว่างทางจะเป็ นทางลูกรังเฉพาะช่วงที่ออกจากอุทยานแห่งชาติเมอร์
ชิสัน เข้าสู่ถนนเส้นหลัก ไม่เกิน 1-1.5 ชัว่ โมง จากนั้ นจะเป็ นถนนคอนกรีต ค่อนข้างสะดวกในการ
เดินทาง และจะมีการแวะพักเข้าห้องนํ้าเป็ นระยะ
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง
จากนั้ นเดินทางต่อสู่เมืองเอ็นเทปเบ หากมีเวลานํ าท่ านแวะซื้ อของที่ ระลึกหรือของฝากจากยูกนั ดา
อาทิ กาแฟ ชา เครื่องเทศและของที่ระลึกต่างๆ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
สนามบินเอ็นเทปเบ – คิกาลี (รวันดา) – ONE&ONLY GORILLA’S NEST
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเอ็นเทปเบ
06.50 น.
ออกเดิ น ทางสู่ กรุ งคิ ก าลี (KIGALI) เมื องหลวงของประเทศรวัน ดา (RWANDA) โดย สายการบิ น
รวันดาแอร์ (RWANDA AIR)
06.30 น.
(ตามเวลาท้อ งถิ่ น ) เดิ น ทางถึ ง กรุ งคิ ก าลี (KIGALI) ประเทศรวัน ดา มี
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ นภู เขาที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ จนได้รับ สมญานามว่า
ดินแดนแห่งภูเขาพันลูก (LAND OF A THOUSAND HILLS) มีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่าน ผ่านชมเมืองคิกาลี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรวันดา ตั้งอยูบ่ นเนิ น
เขาในเขตศูนย์กลางของประเทศ

เที่ยง
บ่าย

นํ าท่ านเข้าชม พิพิธภัณ ฑ์เพื่อการรําลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์
(KIGALI GENOCIDE MEMORIAL) ได้ เ ก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ลของ
เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุใ์ นช่วงปี 1994 ที่ เกิดขึ้ นระหว่างชน
เผ่ า ทุ ต ซี แ ละฮู ตู ชนเผ่ า พื้ นเมื อ งของรวั น ดา ที่ ต่ อ สู ้ กั น อั น
เนื่ องมาจากความขัดแย้งที่ก่อเกิดมาจากประเทศผูล้ ่า
อาณานิ คมเป็ นผูเ้ ริ่มต้น จนทําให้เกิดความบาดหมาง
ในใจจนกระทัง่ นํ าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุอ์ นั โหดร้าย
และน่ าสลดใจเป็ นที่ สุด กับการต่ อสูก้ ัน กว่า 3 เดื อน
คร่าชีวิตของทั้งสองฝ่ ายไปกว่าแปดแสนคน ให้ท่ านเดิ นชมการจัดแสดงในห้องต่ างๆ และร่วมวาง
ดอกไม้เพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ครั้งนั้น จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ โรงแรม ONE&ONLY GORILLA’S NEST (110 กิ โลเมตร ) ระหว่า งการ
เดิ น ทางท่ านจะเพลิ ด เพลิ น กับการชมวิวผ่ า นภู เขา
น้ อ ยให ญ่ เลี ย บไปตามแม่ น้ํ าสายเล็ ก ๆ และ
บ้านเรือนของชาวเมือง และอากาศเย็นสบายไปจน
เข้าใกล้เขต VOLCANOES NATIONAL PARK ท่านจะ
ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็ นภูเขาและธรรมชาติมากขึ้ น จนกระทัง่ เดินทางถึง
นํ าท่ า นเช็ ค อิ น เข้าสู่ ONE&ONLY GORILLA’S NEST โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่ ดี ที่ สุด ในประเทศ
รวันดา และที่สุดในการเข้าพักเพื่อการเดินตามรอยกอริลลา เป็ นการตอบโจทย์ทุกสิ่งที่ท่านต้องการ
ต่อการเข้าพักในโรงแรมรีสอร์ทแต่ละครั้ง ตั้งแต่การต้อนรับเพียงก้าวแรกที่ เข้าสู่ล็อบบี้ ของโรงแรม
ท่านจะได้รบั การต้อนรับจากพนั กงานของโรงแรม และการแสดงตีกลองเพื่อต้อนรับ จากนั้ นทําการ
เช็คอินพร้อมเครื่องดื่ม พนักงานจะอธิบานคําแนะนําต่างๆในการเข้าพัก และนําท่านเดินทางสู่หอ้ งพัก
ด้วยรถกอล์ฟ บริการท่านด้วยห้องพักแบบ FOREST LODGE KING ห้องพักขนาดใหญ่ 77 ตร.ม. เตียง
ขนาดคิงไซส์ พร้อมเตาผิง อ่างอาบนํ้า
พร้อมพื้ นแบบอุ่น พื้ นที่ อาบนํ าฟั กบัว
ทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง ทุ กห้องมี
ระเบี ย งกว้า งและชิ งช้า สํา หรับ นั ่งชม
ธรรมชาติ ภายในห้องบริการท่านด้วย
ขนมขบเคี้ ยวและเครื่องดื่ มในมินิบาร์
ที่ท่านสามารถใช้ได้อย่างไม่จาํ กัด
หลังจากเช็คอินแล้ว ให้ท่านอิสระ
พัก ผ่ อ นตามอัธ ยาศัย ทั้งภายใน
ห้องพักและด้านนอกห้องพัก ที่จะ
มี ก ารปลู ก ดอกไม้สี สัน สดใสอยู่
รอบๆรี ส อร์ท ให้ท่ า นได้เดิ น ชม
หรื อ ขี่ จัก รยานชมรอบๆรี ส อร์ท ได้อ ย่า งเพลิ ด เพลิ น ภายในรี ส อร์ท ยังมี บ ริ ก ารสปา (มี ค่ า ใช้จ่า ย
เพิ่มเติม) ซาวน่ า และสระว่ายนํ้า ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่ ช่วงเย็นของทุกวันยังมีกิจกรรมให้ท่าน

ได้เข้าร่วมก่อนมื้ อคํา่ อาทิ แนะนําข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปเดินตามรอยกอริลลา การฝึ กตีกลอง
แบบฉบับของชาวรวันดา เป็ นต้น
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
วันที่แปดของการเดินทาง
ONE&ONLY GORILLA’S NEST – กอริลลาเทร็กกิ้ ง (GORILLA TREKKING)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (PACKED BREAKFAST)
ทางรี ส อร์ ท จะเตรี ย มถุ ง สํ า หรั บ ใส่
อาหารให้ท่านเพื่อเลือกไประหว่างการ
ทํ า กิ จ ก ร ร ม ก อ ริ ล ล า เท ร็ ก กิ้ ง
(GORILLA TREKKING) แ ล ะ เต รี ย ม
อุ ป กรณ์ ที่ จํ า เป็ นแก่ ท่ า นในการทํ า
กิจกรรม อาทิ ใส่ถุงรัดข้อเท้าถึงหัวเข่า
เพื่ อ ป้ องกั น โคลนและแมลง เตรี ย ม
อุปกรณ์กันฝน และตรวจเช็คความพร้อม ก่อนส่งท่ านไปสู่จุดศูนย์รวมเพื่อแบ่งกลุ่มสําหรับการทํา
กอริลลาเทร็กกิ้ ง โดยการเดินตามรอยกอริลลานั้ น จะมีการแบ่งระดับเป็ น 3 ระดับ ตามสมรรถภาพ
ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และจะจํากัดจํานวนของผูท้ ี่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน เพียง 80-90 คนเท่านั้น
แบ่งกลุ่มไปตามพื้ นที่ หรือระดับความยากง่ายของกอริลลาแต่ละฝูง โดยจะเข้าเยี่ยมชมเพียงวันละ 1
ครั้ง และมีเวลาอยู่บริเวณนั้ นเพียง 1 ชัว่ โมงเท่านั้ นเพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนธรรมชาติของกอริลลา
ทั้งนี้ การทํากิจกรรมกอริลลาเทร็กกิ้ งในประเทศรวันดา ถือว่ามีการจัดการที่ดีที่สุด และมีการอนุ รกั ษ์
กอริลลาจากเหล่ามนุ ษย์นักล่าที่ดีที่สุดเช่นกัน ทําให้การเข้าชมกอริลลาจากฝั ง่ รวันดา มีราคาสูงกว่าที่
อื่นๆ เนื่ องจากนโยบายแบบยัง่ ยืน ที่มีการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน เจ้าหน้าที่ และค่าจ้างไกด์นําทาง
ที่อาจเคยเป็ นนายพรานล่ากอริลลา ให้ผนั ตัวมาเป็ นไกด์นํานักท่องเที่ยวชมกอริลลา ทําให้เกิดอาชีพ
และรายได้ท่ีสามารถเลี้ ยงตัวเองได้ จนไม่ตอ้ งไปทําร้ายกอริลลาและยังช่วยดูแลรักษากอริลลาภูเขาให้
อยูใ่ นบริเวณผืนป่ าของรวันดาต่อไป
กอริลลาภูเขา (MOUNTAIN GORILLA) เป็ นสัตว์ขนาดใหญ่ที่ใกล้จะสูญพันธุ ์ และหาดูได้ยาก เพราะ
กอริ ลลาภู เขาจะอาศัย อยู่ต าม
ธรรมชาติในแถบตอนเหนื อของ
รวั น ดา ตอนใต้ ข องยู กั น ดา
และทางด้ า นตะวั น ออกของ
ประเทศคองโกเท่านั้ น ปั จจุบนั
เหลือเพียง 700-800 ตัว และมี
แนวโน้มที่ ดีในการเพิ่มจํานวน
กอริ ล ลาภู เ ขา มาจากความ
ร่วมมื อของทุ ก หน่ วยงานที่ ได้รับผลตอบรับ ที่ ดี ม ากในรวัน ดา ซึ่ งแทบจะไม่มีการล่ ากอริ ลลาภู เขา
หลงเหลื ออยู่ หากแต่จะอนุ รักษ์เพื่อให้กอริลลาภูเขาได้มีการขยายพันธุ ์และดึ งดูดนั กท่ องเที่ ยวเพื่อ
สร้างรายได้ให้พวกเขาเท่านั้ น โดยกอริลลาภูเขาจะอาศัยอยู่รวมกันเป็ นฝูง มีจ่าฝูง (SILVER BACK)
เป็ นตัวผูโ้ ตเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุด บริเวณหลังจะมีสีเงิน และสมาชิกตัวอื่นๆ ประกอบ
ไปด้วยตัวเมีย มีตวั ผูว้ ยั รุ่น (BLACK BACK) บางฝูงอาจมีกอริลลาลูกๆอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน

การเดินชมกอริลลาภูเขา (GORILLA TREKKING) ต้องสวมใส่เสื้ อแขนยาวและกางเกงขายาว พร้อม
รองเท้ า สํ า ห รั บ เดิ น ป่ า
เท่ า นั้ น เส้น ทางสามารถ
ระบุ ค วามยากหรื อง่ายได้
ขึ้ นอยู่กับ สมรรถภาพของ
แต่ ละกลุ่ ม ไม่เกิน 8 คน
เพื่อการดูแลได้อย่างทัว่ ถึง
เส้นทางมีความลาดชันและเดินผ่านต้นไม้ที่อาจจะมีหนาม อันเป็ นอาหารของกอริลลาภูเขา และไม่ได้
มีการทําทางเดิ นเพื่อความสะดวกสบาย เนื่ องจากกอริลลาได้มีการเดิน หากินไปบนภูเขา จะมีเรน
เจอร์นักตามรอยทําการสํารวจและเดินตามตําแหน่ งของกอริลลาทุกเย็น และกลับขึ้ นไปในตอนเช้าเพื่อ
ระบุ พิ กัด ให้แ ก่ ไกด์ท ้องถิ่ น ที่ จ ะนํ ากลุ่ ม นั กท่ อ งเที่ ย วเดิ น ขึ้ นไปตามหาฝูงกอริ ล ลา จะมี ค นช่วยถื อ
สัมภาระของท่านและเป็ นผูช้ ่วยให้ท่านระหว่างทางเดิน หากท่านพบฝูงกอริลลาแล้ว ต้องปฏิบตั ิตาม
คํา แนะนํ า ของไกด์ ท ้อ งถิ่ น อย่ า งเคร่ งครัด ห้า มเข้า ใกล้เกิ น ระยะที่ กํา หนด และคอยจับ ตาดู ก าร
เคลื่อนไหวของกอริลลาตลอดเวลา มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ พร้อมสัมผัสความน่ ารัก
และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของกอริลลา 1 ชัว่ โมง จากนั้ นนําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั ใช้เวลาทํา
กิจกรรมทั้งหมด 3-4 ชัว่ โมง ขึ้ นอยูก่ บั พิกดั ของฝูงกอริลลาภูเขา
เมื่อท่านเดินทางกลับมาถึง ONE&ONLY GORILLA’S NEST ด้วยการบริการระดับ 5 ดาว พนักงาน
จะนํ ารองเท้าแตะมาให้ท่านเปลี่ยน
นํ า รองเท้า ที่ ใ ส่ เดิ น ป่ าไปทํ า ความ
สะอาดให้ท่านและจะนํ ากลับมาคืน
ในตอนเย็ น ท่ า นสามารถรับ การ
นวดผ่อนคลายระยะเวลาสั้นๆที่ล็อบ
บี้ และจองกิจกรรมสําหรับช่วงบ่าย
อาทิ การชิ ม กาแฟ (COFFEE TASTING) ทั ว ร์ขี่ จัก รยานชมรอบรี ส อร์ท จองคอร์ส สปาต่ า งๆ (มี
ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม) หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยตามแบบฉบับของท่าน
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
วันที่เก้าของการเดินทาง
ONE&ONLY GORILLA’S NEST – คิกาลี – สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านมีเวลาพักผ่อนและใช้สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมอย่างเต็มที่
ก่อนทําการเช็คเอาท์ อําลารีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งนี้ ที่ท่านจะประทับใจไม่รลู ้ ืม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บ่าย
หลังอาหารกลางวันนําท่านออกเดินทางสู่ กรุงคิกาลี (110 กิโลเมตร) นําท่านแวะซื้ อของฝากและของ
ที่ระลึก อาทิ กาแฟ ชา ของพื้ นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19.40 น.
เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 475/886

(แวะเปลี่ยนเครือ
่ งที่ สนามบินไนโรบี 22.10-23.59

น.)

กรุงเทพฯ
วันที่สิบของการเดินทาง
13.30 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 ***

