บทประกาศ(ในตัวอาคาร)
1.บทประกาศต้อนรับ เวลา 18.15 น
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีี
สาหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีบัตรนั่งรถชมสัตว์ีีการให้บริการรถชมสัตว์ในรอบแรกของวันนี้ ีีเราจะ
เริ่ มให้ บ ริ การกัน ในช่ว งเวลาประมาณหกโมงห้ าสิ บ ีเป็นการให้ บริการรถชมสั ตว์ในรอบของการบรรยาย
ภาษาไทยีส่วนการให้บริการรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาอังกฤษจะให้บริการในช่วงเวลาประมาณี
หนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีีโดยที่สถานีซาวันน่าซาฟารีีจะเป็นสถานีเริ่มต้นในการเดินทางขึ้นรถชมสัตว์สาหรับท่าน
และในระหว่างที่เรารอการให้บริการรถชมสัตว์อยู่ในช่วงนี้ีแนะนาทุกท่านรอชมการแสดงกันก่อนีในช่วงเวลา
ประมาณหกโมงครึ่งเราจะมีการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์และการแสดงของน้องน้าหวานีโดยการแสดงทั้งสองชุดเรา
จะทาการแสดงกันที่ลานแสดงหรือว่าลานทางด้านนอกอาคารีท่านจะสามารถรับชมการแสดงทั้งสองชุดนี้ได้ ี
จากบริเวณแนวเก้าอี้หรือว่าจากฝั่งอาคารเราจะเริ่มการแสดงกันในอีกประมาณ.............นาทีนี้
Lady and gentlemen in…….ีminute we have the dancing show and the elephant
show at the open space. For a tram ride in English version it stating from savanna safari tram
station at 7.45 please come for enjoying the show. Please welcome
各位游客。现在还有。。。分钟，表演就要开始了，是大象表演。
请各位到大广场观看。表演结束后在七点四十五分钟，请各位去坐游览车看动物是英
文讲解。请各位去左边绿色的牌子上车。

2.บทประกาศแจ้งรายละเอียดการขึ้นรถชมสัตว์

WI-SV-008 REV.002 20/09/2559

1

ทุกท่านครับสาหรับก่อนที่การแสดงจะเริ่ม ีผมขอแจ้งรายละเอียดการให้ บริการรถชมสัตว์ของทางีีีีีีีีีีี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกันก่อนนะครับ ีสาหรับทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีีีเรามีการให้บริการรถชมสัตว์ทั้งหมดีีีีีีีีีีี
สองสถานีด้วยกันีนั่นก็คือสถานีแรกซาวันน่าซาฟารีีอยู่ทางด้ายซ้ายมือของท่านีและีสถานีที่สองเพรเดเตอร์ี
พราวน์ีอยู่ตรงกันข้ามกันกับสถานีแรกซาวันน่าซาฟารีเลยนะครับ
สาหรับการขึ้นรถชมสัตว์ของเราีเราจะเริ่มต้นกันที่สถานีแรกซาวันน่าซาฟารีกันก่อนีีซึ่งซาวันน่า
ซาฟารีีจะออกเดินทางหลังจากการแสดงแดนซ์ซิ่งโขว์และการแสดงของน้องน้าหวานจบีหรื อว่าในช่วงเวลา
ประมาณไม่เกินหกโมงห้าสิบีเป็นการให้บริการรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาไทยครับีีสาหรับการ
ให้บริการรถชมสัตว์ีีีีีีีีีในรอบของการบรรยายภาษาอังกฤษจะเริ่มให้บริการกันในช่วงเวลาประมาณีีหนึ่ง
ทุ่มสี่สิบห้านาทีีที่สถานีซาวันน่าซาฟารีเช่นเดียวกันีีและที่สาคัญครับีเราจะต้องใช้บัตรเข้าชมของท่านในการ
ขึ้นรถชมสัตว์ด้วยนะครับีีเพราะฉะนั้น ีก็อย่าลืมเก็บรักษาบัตรเข้าชมของท่านไว้ก่อนีีและช่วงที่เดินทางขึ้น
รถชมสัตว์ก็รบกวนทุกท่านีถือบั ตรเช้าชมกันไว้ท่านละหนึ่งใบีเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการ
เดินทางขึ้นรถชมสัตว์ของท่านเองนะครับ
สาหรับสถานีแรกซาวันน่าซาฟารีีเราจะใช้เวลาในการนั่งรถชมสัตว์กันประมาณครึ่งชั่วโมงีีหลังจาก
นั้นเราจะเปลี่ยนสถานีีีโดยการเดินทางมาขึ้นรถชมสัตว์ในสถานีที่สองีพรีเดเตอร์พราวน์กันต่อีีซี่งสถานีที่
สองเพรเดเตอร์พราวน์ี ีจะใช้บัตรเข้าชมใบเดิมครับีีและสถานีที่สองเพรเดเตอร์พราวน์ก็จะออกเดินทาง
ต่อเนื่องกันีีใช้เวลากันอีกประมาณครึ่งชั่งโมงครับีและหลังจากที่เรานั่งรถกันครบทั้งหมดแล้วสองโซนีีเราจะ
กลับมาที่ลานแสดงกันอีกครั้งหนึ่งีีในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มีเพื่อที่จะกลับมาชมการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ใน
ชุดที่สองและชมการแสดงน้าพุดนตรีที่ทะเลสาบี*ีและหลังจากการแสดงน้าพุดนตรีจบีหรือว่าในช่วงเวลาสอง
ทุ่มครึ่งที่อาคารไทเกอร์เวิร์ลใกล้ๆกับสถานที่พรีเดเตอร์พราวน์หรือว่าใกล้ๆกับจุดของน้าตกกวางสุดทางเดินีี
เราก็ยังจะมีการแสดงโชว์เสือขาวในรอบสุดท้ายให้ทุกท่านได้ชมด้วยครับีีสาหรับในช่วงนี้แนะนาทุกท่านชม
การแสดงในช่วงแรกของเรากันก่อนีจะเป็นการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ ี* และการแสดงของน้องน้าหวานช้างน้อย
ในชุดม้าลายีีเราจะเริ่มการแสดงกันในอีกี……………….นาทีนี้

Lady and gentlemen in…….ี minute we have the dancing show and the elephant
show at the open space. For a tram ride in English version it stating from savanna safari tram
station at 7.45 please come for enjoying the show. Please welcome
各位游客，现在还有。。。分钟。表演就要开始了，是大象表演。
请各位到大广场观看。表演结束后在七点四十五分钟，请各位去坐游览车看动物是英
文讲解。请各位去左边绿色的牌子上车。

3. บทประกาศขึ้นรถรอบแรก 18.50
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ส าหรั บ ในช่ ว งนี้ ท่ า นใดที่ ป ระสงค์ จ ะขึ้ น รถชมสั ต ว์ ร อบของการบรรยายภาษาไทยเชิ ญ ที่ ส ถานี ีีีีีีีีีีีีีีีี
ซาวันน่าีซาฟารีีได้เลยครับีเราจะออกเดินทางกันจนถึงช่วงเวลาประมาณไม่เกิน..หกโมงห้าสิบ..ีหลังจากนั้น
เราจะตัดเป็นการให้บริการรถชมสัตว์ในรอบต่อไปหรือว่าในเวลาประมาณไม่เกินหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาทีี ซึ่งก็จะ
เป็นการให้บริการรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาไทยเช่นเดียวกันีสาหรับในส่วนชองการให้บริการรถ
ชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาอังกฤษเราจะเริ่มให้บริการกันในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีีที่
สถานีีซาวันน่าเช่นเดียวกันครับ
Lady and gentlemen if you would like to join the team in Thai version. Please
welcome to the savanna safari tram station. For a tram ride in English version it starting from
savanna safari tram station at 7.45ีี
各位游客在七点四十五分中。请各位去坐游览车看动物，是英文讲解。
请各位去左边绿色的牌子上车。

Lady and gentlemen for a tram ride in English version is starting from savanna safari
tram station at 7.45 before the tram start . You can see the white tiger show at the tiger
world building. On the way to the savanna safari tram station. Please come for enjoying the
show. Please welcome
各位游客在七点四十五分中。请各位去坐游览车看动物，是英文讲解。
请各位去左边绿色的牌子上车。上车之前可以去右边看白老虎表演是在右边老虎世界
区。

4. บทประกาศรอบโชว์ 19.10
( ช่วงแรก ประกาศหลังจากตัดรอบหกโมงห้าสิบแล้ว )
สาหรับท่านใดที่สนใจีในช่วงนี้เรามีการแสดงโชว์เ สือขาวอยู่ที่บริเวณอาคารไทเกอร์ เวิร์ลีใกล้ๆกับ
สถานีเพรเดเตอร์พราวน์ีหรือว่าใกล้ๆกับจุดของน้าตกกวางสุดทางเดินีท่านที่สนใจก็สามารถแวะไปชมกันได้ีี
สาหรับในส่วนของการให้บริการรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาไทยในรอบต่อไปจะออกเดินทางกันใน
ช่วงเวลาประมาณไม่เกินีหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาที ีที่สถานนีซาวันน่าซาฟารีีเพราะฉะนั้นีท่านใดที่ประสงค์จะไป
ชมการแสดงของเสือขาวก่อนีและมีความประสงค์จะเดินทางขึ้นรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาไทย
ในรอบต่อไปด้วยีก็แนะนากลับมาขึ้นรถชมสัตว์ที่สถานีซาวันน่าซาฟารีก่อนหนึ่งยี่สิบห้าีเนื่องจากรถชมสัตว์
รอบบรรยายภาษาไทยในรอบต่อไปจะออกเดินทางกันในช่วงเวลาไม่เกิ นีหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาทีีส่วนท่านใดที่ไม่
ประสงค์จ ะไปชมการแสดงโชว์เสือขาวก็แนะนารอชมการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ที่ล านแสดงกันก่อนีในเวลา
WI-SV-008 REV.002 20/09/2559

3

ประมาณหนึ่งทุ่มสิบนาทีเราจะมีการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ที่ลานแสดงีหลังจากการแสดงจบีท่านก็จะสามารถ
เดินทางไปขึ้นรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาไทยที่สถานีซาวันน่าีซาฟารีีได้เลยครับ
Lady and gentlemen now we have the white tiger show at the tiger world building.
On the way to the predator prow tram station. For a tram riding in English version it starting
from savanna safari tram station at 7.45. Please come for enjoying the show. Please
welcome
各位游客，现在请各位去右边看白老虎表演是在右边老虎世界区。表演结束后
在七点四十五分中。请各位去坐游览车看动物，是英文讲解。请各位去左边绿色的牌
子上车。

( ช่วงที่สอง ประมาณ 1 ทุ่ม )
สาหรับท่านที่เพิ่งเดินทางกันเข้ามาถึงในช่วงนี้ีแนะนาทุกท่านรอชมการแสดงในช่วงต่อไปกัน ก่อนนะ
ครับีในช่วงเวลาประมาณีหนึ่งทุ่มสิบนาทีเราจะมีการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ ีจะเป็นการแสดงขั้นรายการกันี
ก่อนที่เราจะเริ่มให้บริการรถชมสัตว์ในรอบต่อไปหรือว่าในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาที ีจะเป็นการ
ให้บริการรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษไทยีส่วนการให้บริการรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยาย
ภาษาอังกฤษเราจะให้บริการกันในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีีโดยที่สถานีซาวันน่าซาฟารีจะเป็นสถานี
เริ่มต้นในการเดินทางขึ้นรถชมสัตว์สาหรับท่านีจะออกเดินทางกันอี กครั้งหนึ่งหลังจากการแสดงแดนซ์ ซิ่งโชว์
จบีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แนะนาทุกท่านที่ลานแสดงเพื่อที่จะชมการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์กันก่อนครับ
Lady and gentlemen in ...................minute we have the dancing show at the
open space. For a tram riding in English version it starting from savanna safari tram station at
7.45. Please come for enjoying the show. Please welcome
各位游客。现在还有。。。分钟，表演就要开始了，是舞蹈表演。
请各位到大广场观看。表演结束后在七点四十五分钟，请各位去坐游览车看动物是英
文讲解。请各位去左边绿色的牌子上车。

5. บทประกาศขึ้นรถภาษาไทย 19.25 น.
สาหรับท่านที่ประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาไทยในรอบนี้ ีเชิญกันที่สถานีีีีีีีีีีีีีี
ซาวันน่าซาฟารีได้เลยครับ ีเราจะออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงนี้ ีจนถึงช่วงเวลาประมาณไม่เกินหนึ่งทุ่มยี่สิบห้า
นาทีีหลังจากนั้นเราจะตัดเป็นการให้บริการรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาอังกฤษีหรือว่าในช่วงเวลา
ประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีีีสาหรับการให้บริการรถชมสัตว์ใ นรอบของการบรรยายภาษาไทยในรอบต่อไป
จะให้บริการกันหลังจากการแสดงน้าพุดนตรีจบีหรือว่าในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มยี่สิบนาที่ ีเพราะฉะนั้น
WI-SV-008 REV.002 20/09/2559

4

ท่านใดที่ประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาไทยในรอบนี้แนะนากันที่สถานีซาวันน่าซาฟารี
กันก่อนได้เลยครับีเราจะออกเดินทางกันจนถึงช่วงเวลาไม่เกินหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาทีนี้แล้วครับ
Lady and gentlemen for a tram ride in English version is starting from savanna safari
tram station at 7.45 before the tram start. You can see baby whit tiger inside the building on
the way to the savanna safari tram station. ีYou can take picture with baby white tiger. Also
you can take picture with small animal at the middle of building. This will close around
7.30 please welcome.
各位游客在七点四十五分钟，请各位去坐游览车看动物是英文讲解。请各位去
左边绿色的牌子上车。上车之前可以去右边白老虎管。各位可以跟小白老虎拍照。

6. บทประกาศขึ้นรถรอบบรรยายภาษาอังกฤษ
- lady and gentlemen for a tram ride in English version in starting from
........................ station. Will depart in........................................ minute
-

各位游客现在还有。。。。分钟，车就要出发了。请各位去坐游览车看动物
是英文讲解。请各位去左边绿色的牌子上车。

7. บทประกาศขึ้นรถรอบบรรยายภาษาอังกฤษ โดยด่วน ( ประกาศตอนประมาณ 19.40 และ หลังน้้าพุ
- Lady and gentlemen for a tram ride in English version is leaving from
………………….station. please be on board immediately
-

各位游客，现在车就要出发了。请各位去坐游览车看动物是英文讲解。请各
位去左边绿色的牌子上车。

8. บทประกาศเข้าแดนซ์ซิ่งโชว์
ทุกท่านครับีสาหรับในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์ในรอบนี้กันก่อนได้เลยครับ
Lady and gentlemen from nowีon please welcome the dancing show please
enjoying the show
现在请各位到大广场看舞蹈表演。
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9. บทประกาศเข้าแดนซ์ซิ่งโชว์และน้้าพุดนตรี
ทุกท่านครับีและสาหรับในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงแดนซ์ซิ่งและการแสดงน้าพุด ดนตรี
ในรอบนี้กันก่อนได้เลยครับ
Lady and gentlemen from nowีon please welcome the dancing show and the
musical fountain show. Please enjoying the show
现在请各位到大广场看舞蹈表演和音乐喷泉表演。

10. บทประกาศถ่ายภาพกับนักแสดง
สาหรับท่านที่สนใจอยากจะถ่ายภาพกับนักแสดงในช่วงนี้เชิญได้เลยครับีเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านีีีีีี
ได้ถ่ายภาพกับนักแสดงอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
If you would like to take picture with them please welcome
各位可以跟演员拍照。

11. บทประกาศเชิญชวนก่อนการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์และน้้าพุดนตรีจะเริ่ม น้้าพุรอบ 8.00 น.
สาหรับท่านใดที่สนใจอีก...............นาทีเราจะมีการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์และการแสดงน้าพุดนตรีที่ลาน
แสดงหรือว่าลานทางด้านนอกอาคารีท่านใดที่สนใจแนะนาชมการแสดงชุดแรกแดนซ์ซิ่งโชว์จากแนวเก้าอี้หรือ
จากฝั่งอาคารกันก่อนีหลังจากการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์จบเราถึงจะขยับไปใกล้ๆกับทะเลสาบเพื่อจะชมการแสดง
น้าพุดนตรีกนั ต่อ
สาหรับในส่วนของการให้บริการรถชมสัตว์เราจะให้บริการกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากการแสดงน้าพุดนตรี
จบีโดยที่ท่านใดเป็นบัตรใหม่และประสงค์จะขึ้ นรถชมสัตว์รอบของการบรรยายภาษาไทยีหลังจากการแสดง
น้าพุดนตรีจบีเราจะเดินทางไปขึ้นรถชมสัตว์ที่สถานีแรกซาวันน่าีซาฟารีกันก่อนนะครับีีส่วนท่านที่นั่งรถชม
สัตว์จากสถานีซาวันน่าีซาฟารีมาเพียงแค่รอบเดียวหลังจากการแสดงน้าพุดนตรีจบเราจะใช้บัตรเข้าชมใบเดิม
ของท่านไปขึ้นรถชมสัตว์ในสถานีที่สองีเพรเดเตอร์ีพราวน์ กันต่อครับีรวมไปถึงท่านที่ประสงค์จะขึ้นรถชม
สัตว์รอบของการบรรยายภาษาอังกฤษเราก็ จะเดินทางไปขึ้นรถที่สถานี พรีเดเตอร์ีพราวน์ เช่นเดียวกันีพรีเด
เตอร์พราวน์จะเป็นสถานที่สองสาหรับท่านที่นั่งรถจากซาวันน่าซาฟารีมาแล้วหนึ่งรอบรวมไปถึงรอบของการ
บรรยายภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับีเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นบัตรใหม่และประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์รอบของการ
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บรรยายภาษาไทยเราจะต้องไปเริ่มต้นที่สถานี แรกซาวันน่าซาฟารีีีีกันก่อนเป็นสถานีแรกีซึ่งตอนนี้ทั้งสถานี
ซาวันน่าซาฟารีและสถานีพรีเดเตอร์พราวน์จะออกเดินทางกันอีกครั้งหลังการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์และการแสดง
น้าพุดนตรีจบครับี
ส่วนท่านใดที่ยังไม่ประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์ในรอบต่อไปสองทุ่มยี่สิบนาทีีีหลังน้าพุดนตรีจบหรือว่าใน
ช่วงเวลาประมาณีสองทุ่มครึ่งก็แนะนาไปชมการแสดงโชว์เสือขาวที่อาคารไทเกอร์เวิร์ลีใกล้ๆกับสถานีพรีเด
เตอร์พราวน์หรือว่าใกล้ๆกับจุดของน้าตกกวางสุดทางเดินีจะเป็นการแสดงีโชว์เสือขาวในรอบสุดท้ายของวันนี้
แล้วนะครับีีีท่านที่สนใจอยากจะชมการแสดงโชว์เสือชาวก่อนีเชิญได้ครับีีสามทุ่มครึ่งท่านก็จะสามารถ
กลับมาเริ่มต้นขึ้นรถชมสัตว์ในสถานีแรกซาวันน่าีซาฟารีในรอบต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับีีสาหรับในช่วงนี้
แนะนาทุกท่านชมการแสดงที่ลานแสดงกันก่อนีอีก.............ีนาทีนี้เราจะมีการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์และน้าพุ
ดนตรีที่ทะเลสาบีหลังการแสดงจบเราถึงจะเริ่มให้บริการรถชมสัตว์ในรอบต่อไปสาหรับท่านครับ
Lady and gentlemen in…………..minute we have the dancing show and the musical
fountain showีat the open space. For a tram ride in English version it starting from predator
prow tram station at 8.30 please come for enjoying the show first. Please welcome
各位游客。现在还有。。。分钟。表演就要开始了，是舞蹈表演和音乐喷泉表
演。请各位到大广场观看。表演结束后在八点三十分钟，请各位去坐游览车看动物是
英文讲解。请各位去左边绿色的牌子上车。

12. บทประกาศเชิญชวนก่อนการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์และน้้าพุดนตรีจะเริ่ม น้้าพุรอบ 9.00 น.
สาหรับท่านใดที่สนใจอีกี................ีนาทีเราจะมีการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์และการแสดงน้าพุดนตรีที่ลาน
แสดงหรือว่าลานทางด้านนอกอาคารีท่านใดที่สนใจแนะนาชมการแสดงชุดแรกแดนซ์ซิ่งโชว์จากแนวเก้าอี้หรือ
จากฝั่งอาคารกันก่อนีหลังจากการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์จบเราถึงจะขยับไปใกล้ๆกับทะเลสาบเพื่อจะชมการแสดง
น้าพุดนตรีกันต่อ
สาหรับในส่วนของการให้บริการรถชมสัตว์เราจะให้บริการกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากการแสดงน้าพุดนตรี
จบีโดยที่ท่านใดเป็นบัตรใหม่และประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์รอบของการบรรยายภาษาไทยีหลังจากการแสดง
น้าพุดนตรีจบีเราจะเดินทางไปขึ้นรถชมสัตว์ที่สถานีแรกซาวันน่าีซาฟารีกันก่อนนะครับ ีเช่นเดียวกันกับการ
ให้บ ริการรถชมสั ตว์ในรอบของการบรรยายภาอังกฤษในรอบต่อไปีเราก็จะให้ บริการกันที่ส ถานีซาวันน่า
ซาฟารีด้วยเช่นเดียวกันีีส่วนท่านที่นั่งรถชมสัตว์จากสถานีซาวันน่า ีซาฟารีมาเพียงแค่รอบเดียวหลังจากการ
แสดงน้าพุดนตรีจบเราจะใช้บัตรเข้าชมใบเดิมของท่านไปขึ้นรถชมสัตว์ในสถานีที่สองีเพรเดเตอร์ีพราวน์กัน
ต่อครับีเช่นเดียวกันีพรีเดเตอร์พราวน์จะเป็นสถานที่สองสาหรับท่านที่นั่งรถจากซาวันน่าซาฟารีมาแล้วหนึ่ง
รอบเท่านั้นีเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นบัตรใหม่และประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์รอบต่อไปีรวมไปถึงรอบของการ
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บรรยายภาษาอังกฤษเราจะต้องไปเริ่มต้นที่สถานีแรกซาวันน่าซาฟารีีีีกันก่อนเป็นสถานีแรกีซึ่งตอนนี้ทั้ง
สถานีซาวันน่าซาฟารีและสถานีพรีเดเตอร์พราวน์จะออกเดินทางกันอีกครั้งหลังการแสดงแดนซ์ซิ่งโชว์และการ
แสดงน้าพุดนตรีจบครับี
Lady and gentlemen in …………..minute we have the dancing show and the musical
fountain showีat the open space. For a tram ride in English version it starting from savanna
safari tram station at 9.30 please come for enjoying the show first. Please welcome
各位游客。现在还有。。。分钟。表演就要开始了，是舞蹈表演和音乐喷泉表
演。请各位到大广场观看。表演结束后在九点三十分钟，请各位去坐游览车看动物是
英文讲解。请各位去左边绿色的牌子上车。

13. บทประกาศขึ้นรถ หลังน้้าพุรอบสองทุ่มจบ
จบแล้ ว นะครับ ีสาหรับ การแสดงน้าพุดนตรีในรอบแรกของวันนี้ครับ ีและส าหรับในช่วงนี้ท่านที่
ประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์ในรอบของการบรรยายภาษาไทยีบัตรใหม่เชิญกันที่สถานีแรกซาวันน่าซาฟารีได้เลย
ครับีตอนนี้เราพร้อมให้บริการรถชมสัตว์ในรอบนี้สาหรับท่านแล้วครับ ีส่วนท่านที่ยังไม่ประสงค์จะขึ้นรถชม
สัตว์ในรอบนี้ก็แนะนาไปชมการแสดงโชว์เสือขาวที่อาคารไทเกอร์เวิร์ลใกล้ๆกับสถานีพรีเดเตอร์พราวน์ ีหรือว่า
ใกล้ๆกับจุดของน้าตกกวางสุดทางเดิน กันก่อนครับีตอนนี้เรามีการแสดงโชว์เสืออยู่ีเป็นการแสดงในรอบ
สุดท้ายของวันนี้แล้วครับีท่านที่จะไปชมการแสดงโชว์เสือขาวเชิญก่อนได้ครับ ีสามทุ่มครึ่งท่านก็จะสามารถ
กลับมาเริ่มต้นขึ้นรถชมสัตว์ในสถานีแรกซาวันน่าซาฟารีในรอบต่อไปได้ด้วยเชินเดียวกันครับ
และสาหรับท่านใดที่นั่งรถชมสัตว์จากสถานีซาวันน่าซาฟารีกันมาเพียงแค่หนึ่งรอบีในช่วงนี้เราจะใช้
บัตรเข้าใบเดิมมาขึ้นรถกันต่อในสถานีที่สองพรีเดเตอร์พราวน์ีรวมไปถึงท่านที่ประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์ในรอบ
ของการบรรยายภาษาอังกฤษในรอบนี้เชิญที่ สถานีพรีเดเตอร์พราวน์ด้วยครับ ีตอนนี้เราพร้อมให้บริการรถชม
สัตว์ในรอบนี้สาหรับท่านแล้วครับ
- Lady and gentlemen for a tram ride in English version is leaving from predator
prow tram station. please be on board immediately
- 现在车就要出发了。请各位去坐游览车看动物是英文讲解。请各位去左边绿
色的牌子上车。
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14. บทประกาศขึ้นรถ หลังน้้าพุรอบ สามทุ่มจบ
จบแล้ ว นะครับ ีสาหรับ การแสดงน้าพุดนตรีในรอบแรกของวันนี้ครับ ีและส าหรับในช่วงนี้ท่านที่
ประสงค์จะขึ้นรถชมสัตว์ในนี้ีบัตรใหม่เชิญกันที่สถานีแรกซาวันน่าซาฟารีได้เลยครับ ีเช่นเดียวกันกับท่านที่
ประสงค์จะขึ้นรถชมสัต ว์ในรอบของการบรรยายภาษาอังกฤษในรอบนี้เชิญที่สถานีซาวันน่าซาฟารีด้วยครับีี
ตอนนี้เราพร้อมให้บริการรถชมสัตว์ในรอบนี้สาหรับท่านแล้วีี
และสาหรับท่านใดที่นั่งรถชมสัตว์จากสถานีซาวันน่าซาฟารีกันมาเพียงแค่หนึ่งรอบีในช่วงนี้เราจะใช้
บัตรเข้าใบเดิมมาขึ้นรถกันต่อในสถานีที่สองพรีเดเตอร์พราวน์ีท่านที่ประสงค์จะขึ้นรถต่อในสถานีที่สองแนะนา
ไปทางในสถานีกันก่อนครับีตอนนี้สถานที่สองเพรเดเตอร์พราวน์ีกาลังจะออกเดินทางแล้วครับ
- Lady and gentlemen for a tram ride in English version is leaving from savanna
safari tram station. please be on board immediately.
- 现在车就要出发了。请各位去坐游览车看动物是英文讲解。请各位去左边绿
色的牌子上车。

บทประกาศแทรก
15. บทประกาศ งดสูบบหรี่ และ บริการแอลกอฮอล์สเปรย์
WI-SV-008 REV.002 20/09/2559

9

ทุกท่านครั บ ีส าหรั บ พื้น ที่ข องเชีย งใหม่ไนท์ ซาฟารี ี ต้องขอความร่ว มมือในการงดสู บบุ ห รี่ในพื้ ที่
สาธารณะีส าหรั บ ที่ป ระสงค์ จ ะสู บ บุ ห รี่ เรามี พื้ นที่ ไว้ บริ การให้ ี ซึ่ งท่ า นก็ จะสามารถสอบถามได้ จากทาง
เจ้าหน้าที่ครับ
และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของท่านีก่อนและหลังสัมผัสสัตว์ ีเรามีจุดบริการแอลกอ
ฮอลล์สเปรย์ไว้บริการให้ ีอยู่ทางด้านในสถานีขึ้นรถชมสัตว์ทั้งสองสถานีีรวมไปถึงบริเวณทางแยกด้านใน
อาคารด้วยีีท่านสามารถมาใช้บริการกันได้ครับ
Lady and gentlemen for the Chiang Mai Night Safari is non-smoking area. If you want
to smoke please contact our staff
And for your safety before and after touching the animal. Please clean your hand
with the alcohol splay. Preparing in tram station and in the middle of building.
首先请大家注意，动物园里禁止吸烟，需要吸烟的游客请自觉到吸烟区吸烟。

16. บทประกาศ โฆษณาเฉพาะเสือขาว
ทุกท่านครับีสาหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆของเรากันก่อนได้ีนะครับีทางด้านใน
อาคารใกล้ๆกับสถานีซาวันน่าซาฟารีีเรามีห้องภาพีซึ่งท่านก็จะสามารถไปถ่ายภาพกับลูกเสือขาวกันได้อย่าง
ใกล้ชิดี300ีบาทีเท่านั้นเองครับ ท่านที่สนใจก็เชิญกันได้ครับ
Lady & Gentlemen before the show start. You can see baby whit tiger inside the
building on the way to the savanna safari tram station. ีYou can take picture with baby
white tiger. One in your life pleases welcome.
各位游客，表演开始之前可以去左边白老虎管。各位可以跟小白老虎拍照。

17. บทประกาศ เชิญชวนไปชมโชว์เสือขาว
ประกาศครับีสาหรับท่านใดที่สนใจอีกี“.......................................นาที ีเราจะมีการแสดงโชว์เสือขาวี
ที่บริเวณอาคารไทนเกอร์เวิร์ลีใกล้ๆกับสถานนีพรีเดเตอร์พราวน์ีหรือใกล้ๆกับจุดของน้าตกกวางสุดทางเดินีี
ท่านที่สนใจก็สามารภไปชมการแสดงกันได้ครับีเราจะเริ่มการแสดงกันในอีก.........................นาทีนี้ครับ
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Lady and gentlemen in …………………………….. We have the white tiger show at the tiger
world building.ีOn the way to the predator prow tram station. Please come for enjoying the
show. Please welcome
各位游客，现在还有。。。。。分钟。表演就要开始了。请各位去右边看白老
虎表演是在右边老虎世界区。

18. บทประกาศ พาเหรด
สาหรับท่านใดที่สนใจอีก...................นาทีีเราจะมีการแสดงขบวนพาเหรอกิจกรรมของทางเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีีท่านใดที่สนใจแนะนาชมการแสดงจากบริเวณที่เราจัดเตรียมให้ีนั่นก็คือจากแนวเก้าอี้หรือหลัง
แนวรั้วีเนื่องจากในขบวนเราจะมีสัตว์ค่อนข้างหลากหลายชนิดีเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการแสดงและ
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านแนะนาทุกท่านอยู่ในบริเวณที่เราจัดเตรียมไว้
และในช่วงที่เรามีการแสดงอยู่ีขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยดูน้องๆด้วยครับีและแนะนาทุก
ท่านอยู่ในบริเวณที่เราจัดเตรียมไว้ครับ
Lady and gentlemen in…………….. minute we have the Chiang Mai Night Safari Activities
Parade at the open space please come for enjoying the show.
各位游客，现在还有。。。。。分钟。表演就要开始了，是动物游行。
请各位到大广场观看。

19.บทประกาศ เตือนก่อนการแสดงพาเหรดจะเริ่ม
Lady and gentlemen in…………….. minute we have the Chiang Mai Night Safari
Activities Parade at the open space for your safety when we have the show please stay
away from the animal and please take care of your children thank youีfor attention.
各位乐宁的安全在表演中，请各位保管好自己的财务，注意安全并看管好自己的

孩子。谢谢您的合作。
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บทประกาศอื่นๆที่จ้าเป็น
สาหรับท่านที่ทา.........................หายีกรุณาติดต่อที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ีขอบคุณค่ะ
Attention please. For those who lost the…………………………..ีPlease contact at the
information desk thank you
各位请注意！哪位游客弄丢的。。。。请联系工作人员。

สาหรับท่านที่พบเห็น.....................กรุณานาส่งคืนที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ีขอบคุณค่ะ
Attention please. For those who found the lost …………………ีplease take it back at
the information desk. Thank you.
各位请注意！哪位游客检到。。。。请联系工作人员。

คุณ.........................กรุณาติดต่อพบ.................................ที่.........................ขอบคุณค่ะ
Attention please. Miss/Mr. ……………………. please come to see
your……………………………at the………………. Thank you.
各位请注意！。。。。(先生/小姐)。麻烦您到。。。。见。。。。
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