
 

 

 

 

 

10 วนั ยูกนัดา – รวนัดา  
(ทริป... ตามหา กอริลลา Gorilla Trekking) 

 

 

 17 - 26 ก.ย. 2563  
พเิศษ 219,900 บาท 

 

เอ็นเทบเบ (ยูกันดา) – เมอร์ชิสัน ฟอลล์ – ชิมแปนซี แทร็กกิง้ – เกมส์ไดร์ฟ – ล่องเรือแม่น ้าไนล์   
กอริลลา แทร็กกิง้ – โกลเด้นมังกี ้แทร็กกิง้ – คกิาลี (รวันดา)  

 

(สัมผัสประสบการณ์ความน่ารักของฝูงกอริลล่าภูเขา ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ) 
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10 วนั อูกนัดา – รวนัดา 
 

17 ก.ย. 2563  กรุงเทพมหานคร 
 

22.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเขา้ที่ 5 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์ สาย
การบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

18 ก.ย. 2563  อาดิสบาบา – เอน็เทบเบ (ยกูันดา) 
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเที่ยวบิน  ET629 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.15 
ชัว่โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารค ่า
และอาหารเชา้ ระหว่างเที่ยวบิน (เคร่ืองบิน Boeing 787 – Dreamliner) 

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเอ็นเทบเบ โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน ET332 (ใชเ้วลาบิน 2 ชัว่โมง)  
10.35 น. เดินทางถึงสนามบิน เอ็นเทบเบ ประเทศยูกนัดา  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกัมปาลา (Kampala) เมืองหลวงของประเทศยูกันดา ซ่ึงประชากรราว 1 ล้านคนเศษ 
ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ 7 ลูก บริเวณรอบๆเต็มไปด้วยตน้ไมเ้ขียวขจี และธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ เมืองกัมปาลาน้ี
ในอดีตเป็น สนามล่าสัตว์ป่าของกษัตริย ์เน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ประเภท
กวางอิมพาลา และสภาพภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาล้อมรอบ เมื่ออังกฤษเข้ามาในยุคล่าอาณานิคมจึงเรียก  
บริเวณน้ีว่า “เนินอิมพาลา”  เมืองกัมปาลาเติบโตขึ้นมาจากอาณาจกัรยูกนัดา อนุสรณ์สถานหลาย แห่งในยุค
อาณาจักรยูกันดายงัมีให้เห็น น าท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวงัลูบิริ (Lubiri Palace) ซ่ึงอดีตที่ประทับของ
กษัตริยอ์งค์ แต่ปัจจุบันมิได้ประทบัที่น่ีแลว้ จากนั้นน าท่านผ่านชมอาคารรัฐสภา และอาคารศาลปกครอง 
ส่ิงก่อสร้างบางส่วนถูกท าลายในสมยัสงครามแทนซาเนีย และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ รวมถึง อาคาร ร้านค้า 
โรงแรม และธนาคาร ส่ิงก่อสร้างในกัมปาลาวางตวักระจายอยู่ตามเนินเขาต่างๆ จากนั้นน าท่านเขา้ชม โบสถ์
คาทอริกรูบากา้ (Rubaga Cathedral) เป็นอาคารสวยงามอีกแห่งซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวเมืองกมั
ปาลาอย่างชดัเจน เป็นสถานที่ท่ีมีความส าคญัต่อเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์ของยูกันดา เน่ืองจากสร้างเพื่ออุทิศ
ให้แก่เหล่าวีรชนในอดีตท่ีถูกสังหารหมู่โดยการเผาทั้งเป็น น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติยูกันดา (Uganda 
Museum) ซ่ึงจดัแสดงเกี่ยวกบัชาติพนัธ์ุ ธรรมชาติวิทยา ประวตัิศาสตร์ และวิถีประเพณีซ่ึงเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมของประเทศยูกันดา พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเร่ิมก่อตั้งขึ้นในปี 1908 และได้มีการยา้ยมาจนอยู่ท่ี ณ ท่ีตั้ ง
ปัจจุบนัในปี1942 ภายในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเคร่ืองดนตรี อุปกรณ์ล่าสัตว ์อาวุธโบราณ กีฎวิทยา (แมลง) ส่วน
ภายนอกจัดแสดงบ้านจ าลองของชนเผ่าต่างๆในอาณาจกัรยูกันดา นอกจากน้ีมีส่วนจดัแสดงรถยนต์ท่ีอดีต
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บุคคลส าคญัๆเคยใช ้เช่น อดีตประธานาธิบดีอ้ี อามิน เป็นตน้ จากนั้นน าท่านชมตลาดของท่ีระลึกซ่ึงจ าหน่าย
สินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เคร่ืองจกัรสาน ตะกร้า กระบุง งานไมแ้กะสลกัเป็นรูปสัตว์ หรือภาชนะไวใ้ส่ของ เส้ือผา้
ทอพ้ืนเมือง ภาพวาด และอ่ืนๆ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON KAMPALA HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ ส าหรับพกั 2 คืน เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะส่งไปโรงแรมโดยทางรถยนต์ 

 

 
 

19 ก.ย.2563  กัมปาลา – อุทยานแห่งชาตเิมอร์ชิสัน – ตามรอยชิมแปนซี (พักค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่ านนั่ งรถ 4WD เพื่ อ เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน ้ าตก เมอร์ชิ สัน  (Murchison Falls National Park) 

(ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศยูกันดา ตั้งอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศ และมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด อุทยานแห่งน้ีครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 3,840 ตาราง
กิโลเมตร และ เป็นอุทยานที่มีแม่น ้าไนล์ไหลผ่าน และเป็นถ่ินท่ีอยู่ของลิงชิมแปนซี รวมถึงสัตวป่์าหลากหลาย
ชนิด นอกจากน้ียงัมีน ้ าตกเมอร์ชิสัน ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นน ้าตกท่ีมีขนาดใหญ่ของยูกนัดา และยงัเป็นน ้าตกท่ี นาย
พลวินสตนั เชอร์ชิล ไดม้าล่องเรือแม่น ้าไนลอี์กดว้ย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ในการตามรอยครอบครัวชิมแปนซี  (Chimpanzee Trekking) ซ่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนมที่มีรหัสพนัธุกรรมใกลเ้คียงกบัมนุษยม์ากที่สุด ให้ท่านได้สัมผสัและเก็บภาพฝูงลิงชิมแปนซีที่อาศยัอยู่
ภายในอุทยานแห่งชาติน้ี ชิมแปนซีเป็นลิงไม่มีหางที่มีความใกลเ้คียงและเหมือนมนุษยม์ากที่สุด มกัอาศยัอยู่
รวมกันเป็นครอบครัวโดยมีจ่าฝูงเพียงตัวเดียว หากินบนพ้ืนดินมากกว่าบนตน้ไม้ เดินสองเท้าได้เหมือน
มนุษย ์มีความฉลาดและความจ าดีเยี่ยม จากนั้นน าท่านนัง่เรือเพ่ือขา้มแม่น ้าแซมบิยา (Sambiya River) ท่านจะ
ไดสั้มผสักบัธรรมชาติของป่ายูกนัดา ซ่ึงป่าแห่งน้ี เรียกไดว้่าเป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด  

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PARAA LODGE**** หรือเทยีบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
 

 
 

20 ก.ย.2563  Game Drive – ล่องเรือแม่น ้าไนล์ ชมน ้าตกเมอร์ชิสัน 
  

เชา้ตรู่ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านออกชมสัตว์และสัมผสับรรยากาศของอุทยานเมอร์ชิสันในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) 

ให้ท่านสัมผสัทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตวบ์างชนิดที่ออกหากินในตอนเชา้ตรู่ และสัตวท์ี่กลบัจากการล่า
เหยื่อในตอนกลางคืน สัตวท์ี่สามารถพบเห็นได้ที่อุทยานเมอร์ชิสัน มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Big Five และยงั
มีwaterbucks, ยีราฟ, ฮิบโป, บชัแบ็ค และอ่ืนๆอีกมามาย พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตยข์ึ้นท่ามกลาง
ธรรมชาติ น าท่านส่องสัตว์ท่ีอาศยัภายในอุทยานแห่งน้ี เรียกได้ว่าท่ีน่ีเป็นป่าที่มีสัตว์อาศยัอยู่มากที่สุดใน
ยูกนัดา ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการตามล่าส่องสัตวน์านาชนิด ภายในอุทยานแห่งชาติเมอร์ชิสัน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัในโรงแรม 
 

บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือแม่น ้าไนล์ (Nile River Cruise) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตวป่์านานา
ชนิดท่ีมาดื่มน ้ าในแม่น ้ าไนล์ สัตว์ป่าท่ีสามารถเห็นได้มากในแถบน้ีคือ ฮิปโป จระเข ้ช้าง และ นกกินปลา
นานาชนิด ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจของสัตวป่์านานาชนิดท่ีอาศยัในแม่น ้าแห่งน้ี น าท่านล่องเรือ
ชมความสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ของแม่น ้ าไนล์ และโดยรอบ แม่น ้ าไนล์เป็นแม่น้าท่ียาวที่สุดในโลก เป็น
แม่น ้าแปลกในโลกไม่กี่สายท่ีไหลจากทิศใตข้ึ้นสู่ทิศเหนือ มีความยาวถึง 6,695 กิโลเมตร สายน ้าท่ียิ่งใหญ่น้ีมี
ตน้ก าเนิดมาจากเมืองจินจา (Jinja) บริเวณริมทะเลสาบวิคตอเรียในประเทศยูกนัดา ไหลผ่านทะเลสาบกีโอกา 
ลงสู่ทะเลสาบอลัเบิร์ต เรียกกันว่า วิคตอเรียไนล์ จากทะเลสาบอลัเบิร์ตไปจนถึงชายแดนระหว่างประเทศ
ยูกันดา และซูดาน สายน ้าน้ีก็ไดช่ื้อใหม่ว่า ไวท์ไนล์ จากนั้นไวท์ไนล์ก็ไหลต่อไปรวมกับบลูไนล์ ซ่ึงไหลมา
จากเอธิโอเปีย แม่น ้ าทั้ง 2 สายมาบรรจบกันที่เมือง คาร์ทูม เมืองหลวงของซูดาน และได้ช่ือสุดทา้ยว่าแม่น ้ า
ไนล ์ไหลผ่านประเทศอียิปตอ์อกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในที่สุด ไดเ้วลาน าท่านชมน ้าตกเมอร์ชิสัน ซ่ึงก็คือจุด
ที ่วิคตอเรียไนล ์ซ่ึงมีความกวา้งถึง 50 เมตรถูกบีบเขา้สู่ซอกหินริมหนา้ผาซ่ึงมีความกวา้งเพียง 6 เมตรเส้นทาง
น ้าที่ถูกบีบให้แคบลงหลายเท่าตวันั้น ท าให้น ้าจ านวนมหาศาลไหลระเบิดพุ่งทะลกัจากหนา้ผาหินซ่ึงสูงถึง 40 
เมตร ตกกระแทกลงสู่แอ่งน ้าเบ้ืองล่าง เสียงดงัสนัน่กอ้งทั้งป่า ก าลงัแรงและปริมาณน ้ าอนัมหาศาลที่ตกจากที่
สูงนั้นก่อให้เกิดกระแสน ้าวนเช่ียวกราก ละอองน ้า ซ่ึงแตกกระจายกระเด็นเซ็นซ่านขึ้นสู่หน้าผาดา้นบนจนดู
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คลา้ยสายหมอกบางๆนั้น ได้กรองแสงแดดอนัแผดกลา้ให้ปรากฏเป็นสายรุ้งอนังดงามเด่นชัดให้ท่านได้ชม  
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติแห่งน ้ าตกเมอร์ชิสันตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านกลบัสู่
โรงแรมที่พกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PARAA LODGE**** หรือเทยีบเท่า (พักค้างคืนที่ 2) 
 

 
 

21 ก.ย. 2563   ไคโซโล – หมู่บ้าน Batwa 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินปาคูบา เพ่ือขึ้นเคร่ืองบินเล็กแบบเช่าเหมาล า 
10.00 น. เดินทางโดยเคร่ืองบินเล็กแบบเช่าเหมาล า สู่เมืองไคโซโล (ประเทศอูกนัดา) 
12.00 น. เดินทางถึงเมืองไคโซโล 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้าน Batwa ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของชนเผ่าป๊ิก ม่ี ซ่ึงเป็นผู ้ล้ีภัยและถูกขับไล่โดยรัฐบาล                      
ชาวพ้ืนเมืองเหล่าน้ีอาศยัในป่าดงดิบแถบภูเขาในเขตชายแดนสามประเทศ คือ รวนัดา ยูกนัดา และบุรุนดี มาก
ว่า 500,000 ปี โดยไม่ไดม้ีการท าการเกษตร การท าลายป่าไม ้หรือท าลายส่วนหน่ึงส่วนใดของธรรมชาติ ดงัค  า
กล่าวของชาว Batwa ว่า “เรารักผืนป่า เหมือนที่เรารักร่างกายตวัเราเอง” 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAKE CHAHAFI RESORT**** หรือเทียบเท่า 
 
 

22 ก.ย. 2563   กอริลลา แทร็กกิง้   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 วนัน้ีจะเป็นอีกหน่ึงวนั แห่งความประทบัใจกับกิจกรรมในการตามหา กอริลลาภูเขา แห่งยูกันดา ซ่ึงได้ช่ือว่า

เป็นกอริลลา ท่ีเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุเป็นอย่างยิ่ง และอุทยานแห่งชาติ Mgahinga National Park  เป็นอุทยานที่
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สามารถพบเจอฝูงกอริลลาภูเขาได้ง่าย ก่อนแทร็กกิ้ง เจ้าหนา้ท่ีอุทยานจะอธิบายขั้นตอน และ ขอ้ห้ามต่างๆใน
การชมกอริลลา (ส าคญัที่สุดคือ ห้ามใช้แฟลช จากกลอ้งถ่ายรูปทุกกรณี) (ส าคญัที่สุดคือ ห้ามใช้แฟลช จาก
กลอ้งถ่ายรูปทุกกรณี)  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 
 

 
น าท่านออกตามหากอริลลาภูเขา ซ่ึงเป็นกอริลลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และใกลจ้ะสูญพนัธ์ุแลว้ จะอาศยัอยู่ใน 
ป่าทึบบนเทือกเขาสูงแถบประเทศ คองโก ยูกันดา ซาอีร์ และรวนัดาเท่านั้น กอริลลาพนัธ์ุน้ีจะมีวิวฒันาการ
ต่างจากพันธ์ุอ่ืนๆ  เช่น ตัวใหญ่กว่า  มีสีด า ขนยาว  แขนส้ัน แผ่นอกกว้าง ฟันแข็งแรง จมูก  ปาก  และ 
ขากรรไกร กวา้งกว่า ในการตามรอยกอริลลา จะมีพรานซ่ึงมกัจะออกเดินทางไปล่วงหนา้ก่อน เพื่อตามรอยฝูง
กอริลลา แลว้ส่งสัญญาณให้ไกด์พาคณะตามไปอีกที ทุกท่านควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรงพอควร เพราะตอ้ง
บุกป่า ขึ้นเขา ลงห้วย ฯลฯ ปกติการติดตามฝูงกอริลล่าจะใช้เวลาระหว่าง 3 – 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับโชคของ     
นกัเดินทางกลุ่มนั้นๆ สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่โรงแรมที่พกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MT.GORILLA VIEW LODGE หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
 

23 ก.ย. 2563  โกลเด้นมังกี ้แทร็กกิง้  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ***** วนัน้ีจะเป็นกิจกรรมตามหาโกลเด้นมงักี้  (Golden Monkey) หรือลิงสีทอง ซ่ึงเป็นลิงสายพนัธ์ุโลกเก่า 

ซ่ึงพบได้แถบภูเขาไฟ Virunga รวมไปถึงย่านอุทยานแห่งชาติในแถบแอฟริกากลาง ของสามประเทศ คือ 
คองโก ยูกันดา และ รวนัดา  ซ่ึงลิงสายพนัธ์ุน้ีมีจุดเด่นท่ีขนสีทองอร่ามบริเวณแผงคอ และแผงหลงั ปัจจุบนัมี
จ านวนประชากรลิงสีทองลดลงไปจ านวนมาก และเขา้ข่ายเป็นสายพนัธ์ุสัตวท่ี์เส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุจากการขึ้น
ทะเบียนของ ICUN RED LIST หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า “บญัชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ” 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เขตอุทยานอนุรักษ ์Virunga Convervation เพื่อตามหาลิงสีทอง หรือโกลเด้นมงักี้  ซ่ึงปกติจะ
อาศยัรวมกลุ่มอยู่กนัเป็นครอบครัวๆละราว 30 ตวั ลิงสายพนัธ์ุน้ีรับประทานอาหารหลกัคือผลไมแ้ละหน่อไม้
ไผ่ ลิงสีทองสามารถหาพบได้บริเวณป่าไผ่ใกล้ๆ กับบริเวณภูเขาไฟ  หลังเสร็จจากกิจกรรม น าท่านเดินทาง
กลบัสู่โรงแรมที่พกัเพื่อชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวรวนัดา 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่ที่พกัแบบ MT.GORILLA VIEW LODGE หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2) 
 

24 ก.ย. 2563  คิกาลี (รวันดา)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบปิกนิก 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองคิกาลี (Kigali) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรวนัดา มีประชากร

ประมาณ 1 ลา้นคน ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตศูนยก์ลางของประเทศ เมืองน้ียงัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
วฒันธรรมและการขนส่งของประเทศรวนัดา และเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางราชการและส านักงานของ
ประธานาธิบดีรวนัดา ประชากรของเมืองเป็น ชาวฮูตู 84% ชาวทุสซ่ี 15% คิกาลีก่อตั้งขึ้นในปีคริสต์ศกัราช 
1907 ภายใต้การปกครองอาณานิคมของเยอรมนั แต่ไม่ได้เป็นเมืองหลวง (เมืองหลวงเดิมคือ เมืองฮูเย หรือ         
บูทาเร่ ในปัจจุบนั) จนกระทัง่รวนัดาไดร้ับอิสรภาพในปีคริสตศ์กัราช 1962 จึงไดถู้กแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวง 

   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑธ์รรมชาติแห่งรวนัดา (Museum of Natural Science) เป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดไม่ใหญ่นัก
และเป็นที่รวบรวมบนัทึกความเป็นมาและและวิวฒันาการของพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวต์่างๆของรวนัดา ไดเ้วลา
น าท่านเท่ียวชมเมืองรวนัดา จากนั้นน าท่านสู่ตลาดพ้ืนเมือง (Local market) อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก
หรือชมสินคา้พ้ืนเมือง และวิถีชีวิตของชาวรวนัดา ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรม Hotel des Mille Collines 
หรือ ที่รู้จกัเป็นอย่างดีจากเร่ือง Hotel Rwanda น าท่านแวะถ่ายรูปกับโรงแรมที่เป็นที่หลบภยัของการฆ่าลา้ง
เผ่าพนัธ์ุในประเทศรวนัดา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก KIGALI SERENA HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
 
 

25 ก.ย. 2563  คิกาลี (รวันดา)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ Genocide Museum เป็นพิพิธภณัฑเ์กี่ยวกบัความโหดร้ายของการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุของ

ชาวรวนัดา ระหว่างชนเผ่าที่แย่งชิงอ านาจกัน ชาวโลกรู้จกัรวนัดา และความโหดร้ายจากหนังดังท่ีสร้างจาก
ชีวิตจริงของชายคนหน่ึงท่ีพยายามช่วยเพื่อนร่วมเผ่าพนัธ์ุเร่ือง "Hotel Rwanda" บอกเล่าเหตุการณ์ทางการเมือง
รวนัดาในปี 1994 ซ่ึงขณะนั้น "พอล รูสซาบาจินา" ท างานเป็นผูจ้ ัดการโรงแรมใน  คิกาลี เมืองหลวงของ
ประเทศ เขาใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางสบายๆ เขามีภรรยาท่ีทั้งสาวและสวยช่ือ "ทาเทียนา" กับลูกเล็กๆ ส่ีคน 
ชีวิตของเขาเป็นเหมือนการเช่ือมโยงของสองชนเผ่าเพราะเขาเป็นชาวฮูตู ในขณะที่ภรรยาของเขาเป็นชาวทุตซี 
คืนหน่ึงประธานาธิบดีของรวนัดา ซ่ึงเป็นชาวฮูตูถูกลอบสังหาร ภายในเวลาไม่กี่นาทีต่อจากนั้นการฆ่าฟันก็
เร่ิมตน้ขึ้นโดยกลุ่มหัวรุนแรงชาวฮูตูท่ีใช้การตายของประธานาธิบดีเป็นข้ออา้ง เพื่อก าจดัพวกทุตซี ตลอด
ระยะเวลาเพียงสามเดือน มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุไปถึงแปดแสนศพ  พอล เปล่ียนโรงแรมที่ เขาท างานอยู่ให้
กลายเป็นที่หลบภยัสาหรับชาวทุตซีและผูอ้พยพชาวฮูตูกว่าพนัคน ตลอดสามเดือนต่อมาเขาติดสินบนกลุ่มมือ
สังหารชาวฮูตูเพื่อต่อรองไม่ให้บุกเขา้มาที่โรงแรม และสามารถช่วยชีวิต ชาวเมืองที่หลบอยู่ในโรงแรมได้ 
ขณะท่ีดา้นนอกนั้นกลาดเกล่ือนไปด้วยซากศพ เหตุการณ์น้ีท าให้ พอล และครอบครัวตอ้งล้ีภยัการเมืองไปอยู่
เบลเยียมนานหลายปีกว่าจนสามารถกลบัมาเยี่ยมบา้นเกิดไดอี้กครั้ ง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคิกาลี เพื่อเชคอิน 
16.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินคิกาลี สู่ สนามบินอาดิสบาบา ET806 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
19.50 น. เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา 
23.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ ET628 (ใชเ้วลาบิน 8 ชัว่โมง) 
 สายการบินมีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบิน 
 

26 ก.ย. 2563  กรุงเทพฯ 
 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ยูกนัดา – รวนัดา  
(ทริป... ตามหา กอริลลา) 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  17 – 26 ก.ย. 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 219,900 

พกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 19,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-ADD-EBB//KGL-ADD-BKK หักค่าตัว๋เคร่ืองบิน 28,000 

ชั้น Business Class เพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อท่ีนั่ง confirm เท่านั้น) 

75,000 – 100,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คดิ ณ วนัท่ี  27 ธนัวาคม 2562) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิ 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน Ethiopian Airlines (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกนิ 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท้ี่อายุเกนิ 85 ปี) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที ่
▪ ค่าวีซ่า   
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าให้ท่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้ับการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทาง  
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กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (หากไม่ไดม้ีการยื่นวีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หักค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 10-29 วนั หักค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใชจ้่าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ให้ทราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทกุกรณี 
▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกดิ
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
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▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบนิ 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกนิ 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กโิลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกั
ส่วนที่เกิน 
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▪ กระเป๋าและสัมภาระทีม่ีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารย่ืนวีซ่า 
หลักฐานการท าวีซ่าประเทศ ยูกันดา – รวันดา 

(ท าวีซ่าออนไลน์) 
 

1. หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกว่า 6 หนา้  
2. รูปถ่ายปัจจุบนัสี พ้ืนหลงัขาว ขนาด 2 น้ิว   
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชดุ 
 
หมายเหตุ  
**กรณีผู้เดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป 
ต่างประเทศจากเขตหรืออ าเภอ** 
 
การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลืองก่อนเดนิทางตามกฎ
การเขา้เมืองของประเทศในแถบนั้นโดยตอ้งน าส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีด
ก่อนเดินทางประมาณ 10 วนั สามารถไปฉีดไดท้ี่หน่วยบริการวคัซีน 
 
1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199  
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167  
3. ศูนยว์ณัโรค เขต 10 โทร. 053-206-484  
 

*****ราคาวคัซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวคัซีนครั้ งหน่ึงจะมีระยะป้องกนัโรคไขเ้หลืองได ้10 ปี ***** 
ทางหน่วยบริการ จะให้เป็นหนงัสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซ่ึงผูเ้ดินทางจะตอ้งพกติดตวัไปดว้ย****** 

 
 
 
 
 
 
 

 


