
 

 

 



 

 

 

กกาลาปากอสาลาปากอส  
หมูเ่กาะกาลาปากอส Galapagos เป็นที่รู้จกักนัไปทัว่โลก หลงัจากที่ชาร์ลส์ ดาร์วินได้เผยแพร่ทฤษฎีวิวฒันาการ ตีพิมพ์ออกไป 
คณุอาจไมรู้่วา่เกาะแหง่นีเ้ป็นบ้านของสตัว์กวา่ 9,000 สปีชีส์่ 75% ของสตัว์ทัง้หมดนีส้ามารถพบได้ทีน่ี่ที่เดียวในโลก 
(เชน่เดียวกบักิง้กา่วา่ยน า้ได้แหง่กาลาปากอส) 
 
การเดินทางไปทอ่งเที่ยว ทกุวนันีเ้กาะนีอ้ยูใ่นสถานการณ์เฝ้าระวงัอยา่งเข้มงวด หลงัจากนกัทอ่งเที่ยวหลัง่ไหลเข้ามาชมความ
เป็นธรรมชาติอนังามพิสุทธ์ิ การให้บริการรองรับนกัทอ่งเที่ยว มีผลตอ่ระบบนเิวศของหมูเ่กาะกาลาปากอส ที่ถกูท าลายลงเร่ือยๆ 
จากการเพิ่มจ านวนของนกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้ทกุปี ดงันัน้เราควรทราบกฏที่นกัทอ่งเที่ยวควรรู้ และปฏิบติั เม่ือเดินทางไปที่นี ่
 

กกาลาปากอสาลาปากอส  
มีการรณรงค์ให้เคารพแบบยัง่ยืน ชา่งภาพหรือตากล้องมืออาชีพ จะต้องย่ืนขออนญุาตกอ่นเข้าไปท าเทา่นัน้ การถา่ยภาพ หรือ
การถา่ยวีดีโอจะต้องไมใ่ช้แสงไฟ หรือแฟลช นกัทอ่งเที่ยวควรต้องมีจิตส านกึ มากๆ ในการเดินทางและทอ่งเที่ยว เพราะหมูเ่กาะ
กาลาปากอสทัง้พืน้ที่บนบกและใต้ทะเลนัน้ เป็นแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นแหล่งมรดกโลก เพือ่รักษาธรรมชาติอนั
งดงาม ความเป็นหมูเ่กาะมหศัจรรย์อนัไร้กาลเวลา ของ  Galapagos ไว้อีกนานเทา่นาน 
 
กกาลาปากอสาลาปากอส คืออะไร  
ท่ีน่ีคือหมูเ่กาะกลางแปซิฟิค ของประเทศเอกวาดอร์ อเมริกาใต้ ซึง่เป็นทริปที่ท าไมไ่ด้บอ่ย ๆ ในชว่งชีวิต  ถือเป็นทริปสกัครัง้ใน
ชีวิต ที่พิเศษและควรคา่ตอ่ความทรงจ าของหลายคน และเป็นสถานที่ที่เป็นแรงบนัดาลใจผลกัดนัให้คนมากมายจากทัว่โลกฝันที่
จะเดินทางไปหา ไปตามรอยทฤษฎีววิฒันาการ ของ ชาร์ล ดาร์วิน และไปผจญภยัเพือ่ค้นพบกบัสรรพส่ิงที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก 
ทา่มกลางความหลากหลายสายพนัธ์ุของสตัว์ที่เป็นเอกลกัษณ์ หลายชนิดเป็นสตัว์พเิศษหนึง่เดียวที่หาเจอที่ไหนไมไ่ด้ นอกจาก
จะไปสมัผสัด้วยตวัเองทีน่ี่เทา่นัน้ 
 
การไปเที่ยวกาลาปากอสเปรียบเสมือนเป็นทริปในฝัน การเดินทางไมไ่ด้ง่ายอยา่งที่คิด ด้วยความเป็นเกาะทีห่า่งไกลกวา่ 1,000 
กิโลเมตรจากแผ่นดินใหญ่ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมถงึคา่ใช้จา่ย ต้องมีการวางแผนการทอ่งเที่ยวไว้ลว่งหน้า ในอดตีที่ผ่าน
มาการจดัโปรแกรมทอ่งเที่ยวเน้นการใช้เรือ Yacht ในการไปชมหมูเ่กาะตา่งๆ โดยแบง่เป็น Package แบบ 5 วนั 4 คืนเป็นต้นไป 
ซึง่การทอ่งเที่ยวแบบนีอ้าจจะไมถ่กูใจนกัทอ่งเที่ยวไทยมากนกั เพื่อให้การเดินทางเป็นที่ชื่นชอบของนกัทอ่งเที่ยวที่ไม่อยากอยู่
ภายใต้กฏของการเดินทางบนเรือส าราญขนาดยอ่ม เราขอน าทา่นผจญภยัไปตามเกาะตา่งๆ แบบเช้ากลบัค ่า ส าหรับทริปในฝันนี ้ 
แล้วคณุละ่ พร้อมท่ีจะร่วมเดินทางไปกบัเราหรือยงั 
 

 



 

 

11 เม.ย. 62 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดมั (เนเธอร์แลนด์) พฤหสับด ี
09.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ  ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLM 

Royal Dutch Airlines เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, 
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการ
เปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

12.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ KL876 สูก่รุงอมัสเตอดมั ใช้เวลาเดินทาง 11:40 ชัว่โมง 
18.45 น. คณะเดินทางถงึสนามบิน Schiphol Airport อมัสเตอดมั หลงัผ่านการตรวจคน

เข้าเมืองและสมัภาระแล้ว น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พักโรงแรม Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol**** หรือ

เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน 
www.radissonblu.com 

 
12 เม.ย. 62 กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์) ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกิโต้ (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ โดยสายการบิน KLM 

Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่  KL0755 
 

***ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เน่ืองจากอยู่ในระหว่างท าการบิน*** 

 
14.40 น. ถงึเมืองกีโต (Quito) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทางภาคตะวนัตกเฉียง

เหนือของทวีปอเมริกาใต้ บนเนินเขาปีชินชา ภูเขาไฟที่ยงัทรงพลงัในเทือกเขา
แอนดีส ความสงูของเมืองที่ 2,850 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลเป็นเมืองหลวงที่
ตัง้อยู่สงูที่สดุเป็นอนัดบัสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ ประเทศโบลเิวีย ผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางสูจ่ตัุรัสกลางใจเมือง 

ใช้เวลาเดินทาง 11:40 ชัว่โมง 

 กรุงกีโต (Quito) มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San 
Francisco de Quito) ตัง้อยู่บนเทือกเขาแอนดีส โดยมีเส้นศนูย์สตูรพาดผ่าน 
ท าให้อากาศเย็นสบายตลอดปี กีโต้ยงัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

 

http://www.radissonblu.com/


 

 

ทางวฒันธรรมจากยเูนสโกเมื่อปีค.ศ.1978 อิสระเดินเที่ยวชมเมือง โดยเฉพาะ
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล รายล้อมรอบ Independence Square สถานที่
ประกาศความเป็นอิสรภาพจากสเปนเมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 1809, อาคาร
รัฐสภา (Presidential Palace), วงัแห่งอาร์บิชอบ, มหาวิหารแห่งเมือง โบสถ์
โรมนัคาทอลิก สร้างขึน้ระหว่างปี 1562-1567 ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สดุในทวีป
อเมริกาใต้, โบสถ์และวิทยาลยัเยซูอิต ลา กอมปานญา (La Compañía) ซึง่มี
การตกแต่งภายในอย่างหรูหรา เป็นตวัอย่างแท้ของ “สกุลช่างบาโรคแห่งกีโต้” 
ซึง่ผสมผสานศิลปะสเปน. อิตาเลียน. มวัร์ (Moorish), เฟลมิช (Flemish) และ
ศิลปะพืน้ถิ่น The Church and Monastery of St. Francis โบสถ์
โรมนัคาทอลิกที่ใหญ่ที่สดุในลาตินอเมริกา 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าคณะพัก JW Marriott Hotel Quito***** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

13 เม.ย. 62 กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทกัษ์พันธ์ุเต่ายักษ์ - อุโมงค์
ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน 

เสาร์ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ XL1413 สูห่มู่เกาะกาลาปา

กอส (Galapagos Islands) หมู่เกาะกลางมหาสมทุรแปซิฟิกซึ่งตัง้อยู่ในแนว
เส้นศนูย์สตูร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวนัตก 965 ก.ม. 

ใช้เวลาเดินทาง 3:32 ชัว่โมง 
เคร่ืองแวะจอด 1 stop ที่กวายากิล 

12.02 น. ถงึสนามบินบลัทรา (Baltra Airport) ตัง้อยู่บนเกาะเลก็ๆใกล้ เกาะซานตาครูซ  
 รถท้องถ่ินรอรับคณะสู ่หมู่เกาะกาลาปากอส มีช่ีอเสียงในเร่ืองของความเป็น

ธรรมชาติด้วยสตัว์ป่าและพืชพนัธุ์นานาชนิด ได้มีการค้นพบสตัว์สายพนัธุ์
แปลก ใหม่มากมายรวมทัง้พืชผักพนัธุ์หายากอีกด้วย หมู่เกาะกาลาปากอส 
ตัง้อยู่ห่างจากทางทิศตะวนัตกของประเทศเอกวาดอร์ไป 965 ก.ม. หรือ 600 
ไมล์ เป็นหมู่เกาะที่อยู่บนเส้นศนูย์สตูรและในมหาสมทุรแปซิฟิก อดุมไปด้วย
ระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง และยังจดัเป็นถิ่นที่อยู่อาศยัของ
สิง่มีชีวิตหลาก หลายสายพนัธุ์มากที่สดุในโลก โดยได้รับการขึน้ทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยเูนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2521 แล้วน าท่านเข้าสูเ่ขต
พิทกัษ์พนัธุ์เต่ายกัษ์กาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve) 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหารน าคณะเดินชมวิถีชีวิตของเต่ายกัษ์กาลาปากอส นบัเป็นเต่าบกที่มี

ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก น า้หนกัเฉลีย่ 150-250 กิโลกรัม ตวัเมียจะตวัเลก็กว่า
ตวัผู้  ชอบอาศัยในที่พุ่มไม้เตีย้ ในบงึ และเนินทรายชายฝ่ัง และมีอายเุฉลีย่ 
100-200 ปี ปัจจบุนัมีเต่ายกัษ์กาลาปาโกสอาศัยอยู่ในธรรมชาติประมาณ 
20,000 ตวั ซึง่เป็นผลมาจากการอนุรักษ์และขยายพนัธุ์ จากที่เคยเหลอือยู่แค่ 
3,000 ตวั เมื่อปี ค.ศ. 1974 อีกสถานที่หนึง่ที่น่าแวะไปชมคือ Lava Tunnel 
ด้วยหมู่เกาะนีเ้กิดจากการสะสมตวัของลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อ 7-9 ล้านปี
มาแล้ว อุโมงค์ลาวาอนัเกิดจากการเคลือ่นตวัของแมกม่า ในชัน้ใต้ดิน หลงัจาก
ภูเขาไฟดบัแล้วก่อให้เกิดอโุมงค์ขนาดใหญ่ที่นกัท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสมัผัส
กบัถ า้หินภูเขาไฟได้ นอกจากนีย้งัปลอ่งภูเขาไฟที่ดบัสนิท หน้าผา และยงัมี
ภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัสนิทอยู่หลายแห่ง  แม้ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็ยงัเกิดภูเขา
ไฟอยู่ประปราย ภูมิประเทศที่โดดเด่น คือพืน้ผิวที่ขรุขระอนัเกิดจากภูเขาไฟ 
ปลอ่งภูเขาไฟ และหน้าผาที่เกิดจากการยบุตวัของมวลลาวา ที่ปัจจบุนัเป็นที่
อยู่อาศยัของนกหลายสายพนัธุ์แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส และสถานที่สดุท้าย

 
 

http://www.marriott.com/


 

 

ของวนันีด้้วยการน าท่านเข้าสูส่ถานีวิจัยชาลส์ ดาร์วิน (The Charles Darwin 
Research Station หรือ CDRS) ที่ได้จดัตัง้ขึน้โดย มูลนิธิชาลส์ ดาร์วิน เป็น
หน่วยงานส าคัญที่ศกึษาด้านนิเวศวิทยาของหมู่เกาะ มีการวางแผนแม่บทเป็น
ครัง้แรก เพื่อคุ้มครองและจดัการอทุยานแห่งชาติกาลาปาโกสขึน้ นอกจากนี ้
กองทนุสตัว์ป่าโลก (WWF) ได้สง่เสริมการอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์และพืชในหมู่เกาะ
กาลาปาโกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองที่เปอร์โตอโยร่า ศูนย์กลางของ
เกาะซานตาครูซ ซึง่เป็นย่านโรงแรมที่พกั, ร้านอาหาร, ร้านค้าต่างๆ  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจ ากัดในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจ านวนแห่งที่ให้บริการ) 
 

14 เม.ย. 62 กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island) อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มีเกาะใหญ่ 6 เกาะ และรวมเกาะ

ต่าง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ หมู่เกาะกาลาปากอสแห่งนีม้ีชื่อเสยีงโด่งดงั
ขึน้มาจากการพบเห็นสตัว์ต่างๆ ที่หาชมได้ยากหลายสายพันธุ์ การเดินทาง
ระหว่างเกาะเราจะใช้เรือ Santa Fe Yacht  II เพื่อน าท่านสูเ่กาะต่างๆ ในวนันี ้
เราจะเร่ิมเดินทางสูฝ่ั่งตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยมีจดุหมายปลายทางที่เกาะบาร์
โตโลมีลกัษณะของภูมิประเทศตัง้อยู่บนภูเขาไฟที่ดบัแล้ว มีต้นตระบองเพ็ช
รขึน้อยู่ตามพืน้หินลาวา น าท่านขึน้สู่จดุชมวิว ให้ท่านได้ชมทศันียภาพแบบพา
โนรามา และแท่งหินอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะนี ้ เกาะนีเ้ป็นแหลง่ที่อยู่อาศยั
ของเพนกวินแห่งกาลาปากอส 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะไปด าน า้ชมมวลหมู่ปะการังใต้ทะเลสีสดใส บนชายหาดอนัแสน

บริสทุธ์ิของเกาะบาร์โตโลมี หรือที่อ่าว Sullivan จนได้เวลาน าท่านเดินทาง
กลบัสูท่่าเรือ 

     

Highlights 
Galapagos 
Penguins 

Pinnacle 
Rock 

Classic Dolphins 

S
h
a
rk
s 

Galapagos Hawk 
Lava 

Cactus 
Gold Sand 

Beach 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจ ากัดในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจ านวนแห่งที่ให้บริการ) 
 

15 เม.ย. 62 กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island) จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 



 

 

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II น าคณะเดินทางสูเ่กาะพลาซ่าใต้ ตัง้อยู่ทิศตะวนัออก
ของเกาะซานตาครูซ และเป็นส่วนหนึง่ของเกาะพลาซ่าเหนือ ถูกคัน่ด้วยช่อง
แคบของน า้ทะเลสฟ้ีาเตอร์คอยซ์ น าท่านขึน้บนเกาะมีลกัษณะคล้ายพรมแดง
ธรรมชาติรอคอยนักท่องเที่ยวมาเยือน เกาะนีเ้ป็นที่อยู่อาศัยของแมวน า้กาลา
ปากอส เส้นทางเดินจะได้พบสตัว์มากมาย นกทะเลก าลงัจบัปลา, อิกวัน่าบก 
สเีหลอืง/น า้ตาล ก าลงักินต้นกระบอง เพชรเป็นอาหาร และอิกัวน่าทะเล ก าลงั
นอนอาบแดด  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะไปด าน า้ชมปะการังน า้ตืน้ที่ Punta Carrión ได้เวลาน าท่านเดินทาง

กลบัสูท่ี่พกัโรงแรม      

Highlights 
Sea 
Lions 

Land 
Iguanas 

Marine 
Iguanas 

Punta 
Carrión 

Sesuvium 
Masked or 

Nazca 
Boobies 

Bifurcated 
Tailed Gulls 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจ ากัดในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจ านวนแห่งที่ให้บริการ) 
 

16 เม.ย. 62 กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II น าคณะเดินทางสูเ่กาะซานตาเฟ่ ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต้เพียง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็นถิ่นอาศัยของอิกวัน่า
บกสายพนัธุ์เฉพาะบนเกาะแห่งนีเ้ท่านัน้ นอกจากนีย้งัมีแมวน า้นอนกลิง้ไปบน
หากทราย ให้นกัท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ฝูงเหย่ียวกาลาปากอสบิน
อยู่เหนือท้องฟ้า, ฝงูนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น และ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย ช่วงเวลาแห่งการ Snorkel on Santa Fe's Bay (Barrington Bay) ที่นี่เป็น

แหลง่สตัว์โลกใต้ทะเลอาทิ เต่าทะเล, ปลากระเบน, แมวน า้ ฝงูปลานานาชนิด 
และปะการังหลากสตีามแนวโขดหิน สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลบัสู่
โรงแรม 

     

Highlights Sea Lions 
Land 

Iguanas 
Galapago
s Hawk 

Lava 
Lizard 

C
a
ct
u
s 
F
o
r
e
st 

Galapagos Dove 
Marine 
Turtles 

Sharks 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจ ากัดในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจ านวนแห่งที่ให้บริการ) 
 



 

 

17 เม.ย. 62 กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II น าคณะเดินทางสูเ่กาะซีมวัร์เหนือ เพียง 45 นาที ที่นี่

ถือเป็นไฮไลต์ที่ท่านจะได้พบเห็นนกสายพนัธุ์ที่หายากที่สดุในโลก คือ Blue 
Footed Boobies หรือเรียกสัน้ๆว่า “บู้บี”้ ลกัษณะพิเศษของมนัคือจะมีเท้าเป็น
สฟ้ีาธรรมชาติ นอกจากนีอ้าจจะได้พบเห็น Red Footed Boobies นอกจากนี ้
ยงัเป็นที่อยู่อาศัยของนกฟรีเกตจ านวนมาก   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย ช่วงเวลาแห่งการด าน า้ตืน้ Snorkel on Las Bachas Beach จนได้เวลา

พอสมควรน าคณะเดินทางกลบัโรงแรมที่พัก      

Highlights 
Blue Footed 

Boobies 
Frigate Birds 

Courtship 
Dance 

Sea Lions Land Iguanas Las Bachas 

       
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจ ากัดในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจ านวนแห่งที่ให้บริการ) 
 

18 เม.ย. 62 กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุงอัมสเตอดมั (เนเธอร์แลนด์) พฤหสับด ี
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินบลัทรา   
11.20 น. สายการบิน LATAM เดินทางสูเ่มืองกวายากิล โดยเที่ยวบินที่ XL1410 ใช้เวลาเดินทาง 1:52 ชัว่โมง 
14.12 น. ถงึสนามบินกวายากิล รถรอรับคณะแล้วน าท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเป็น

เมืองที่ใหญ่ที่สดุ และมีประชากรมากที่สดุของประเทศเอกวาดอร์ มีประชากร
ราว 3.8 ล้านคน เที่ยวชมบรรยากาศเมืองในย่านใจกลางเมือง ผ่านชม
สวนสาธารณะเซมินาริโอ (Parque Seminario) หรือมีอีกช่ือว่า สวนอิกวันา 
(Parque de Las Iguanas) เนื่องจากเต็มไปด้วยตวัอิกัวนา ทัง้บนต้นไม้และ
คลานอยู่ตามพืน้ดิน บางตวัมีขนาดใหญ่ถึง 5 เมตร, สวนสาธารณะเซนเทนาริ
โอ (Parque Centenario) ที่มีรูปปัน้แห่งอิสรภาพ (Statue of Liberty),   
ลาสปิญาส (Las Peñas) ย่านเก่าแก่ที่มีเอกลกัษณ์ทางศิลปะ มีแกลเลอรี
ศิลปะจ านวนมาก บางแห่งตัง้อยู่ในบ้านที่มีอายุกว่า 400 ปี, มาเลคอน 2000 
(Malecón 2000) โครงการพฒันาส่วนพืน้ที่ทางประวติัศาสตร์ท่าน า้ไซมอนโบ
ลวิาร์ (Simón Bolívar Pier) โดยตัง้ใจให้เป็นศนูย์กลางใหม่ของเมือง มีส่วน
สวนร่มร่ืนตัง้ใกล้กบัย่านร้านค้า 

 

 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น Box or Restaurant in Airport 
18.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน KLM โดยเที่ยวบินที่ KL0751 ใช้เวลาเดินทาง 11:35 ชัว่โมง 
19 เม.ย. 62 กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปป้ิง - เรดไลท์ ศุกร์ 
13.15 น. คณะเดินทางถงึสนามบินสคิพโพล กรุงอมัสเตอดมั รถรอรับคณะแล้วเดินทาง

สูก่ลางใจเมืองอนัเป็นที่ตัง้ของจตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลาง
เมืองที่นกัท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิม
ตัง้อยู่ใจกลางจตัุรัส และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบที่ Red 
Light District อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมของยโุรป หรือเลอืก  



 

 

พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านส ารวจย่านแหลง่บนัเทิง
ของอมัสเตอดัมที่มีชื่อเสยีงในย่าน “เรดไลท์” 

 พักโรงแรม Novotel Amsterdam City Centre**** หรือเทียบเท่าในระดับ
ราคาเดียวกัน 

20 เม.ย. 62 ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบนิ เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านชมเมืองอัมสเตอดมั เป็นเมืองหลวงขนาดเลก็ๆ ที่มีช่ือเสียงติดอนัดบั

โลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก การชม
เมืองที่ดีที่สดุคือ “ลอ่งเรือหลงัคากระจก” ลดัเลาะไปตามคลองน้อยใหญ่ 
บ้านเรือนแบบดชัต์เรียงรายริมสองฝ่ังในยคุ ค.ศ.ที่ 17 เป็นต้นมา เรือน าท่าน
ลอ่งชมความงามจากเมืองชัน้ในสูร่อบนอก แล้วจอดให้ท่านได้แวะเย่ียมชม
สถาบนัเจียระไนเพชร งานฝีมือของชาวดชัต์ทีตกทอดมาจากบรรพบรุุษ ชม
ขัน้ตอนการคดัเพชร เจียระไนเพชร ซึง่ในปัจจบุนัช่างฝีมือดชัต์สามารถ
เจียระไนได้ถงึ 121 เหลีย่ม ตลอดจนการก าหนดราคาเพชรในตลาดโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
17.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL0875 ใช้เวลาเดินทาง 11:00 ชัว่โมง 
21 เม.ย. 62 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
09.50 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหต ุ  โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  
 

PERIOD Tour Fare (Adults / Child) SGL 
Supplement 

NO TKT (ADL / CHD) 
(BKK-AMS // AMS-UIO // 
GYE-AMS // AMS-BKK) 

11-21 เมษายน 2562 259,000.- 23,000.- -70,000.- 
ค่าทวัร์รวม : 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 13 พฤศจกิายน 2561 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณา

ดรูายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐประเทศเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ
ดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบิน KLM อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การ
เรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 



 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกัและค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่
ท่านรู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 60,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำก
วันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืล่วงหน้า 30 วัน
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่
มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจา

หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรม
ทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-30 วนั หกัมดัจ า 60,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 

 
 หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอ

วีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋
เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนมุัติวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการ
ย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN  
บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถงึ



 

 

ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย  

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบิน
ไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระ
เงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื / เงื่อนไขตัว๋กรุ๊ป KLM ไม่สามารถเปลีย่นผู้ เดินทางได้ / กรณีออกตั๋วแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่
สามารถท าการ Refund ค่าตัว๋ได้ รวมถงึเปลีย่นวนัเดินทาง หรือเปลีย่นเส้นทางการเดินทางได้ / กรณีผู้ โดยสารไม่
สามารถเดินทางได้ตามก าหนด และไม่ได้ใช้ตัว๋เคร่ืองบินทัง้ไป-กลบั และท าการแจ้งสายการบินก่อนท าการบิน (แจ้ง
ในเวลาที่ส านกังานสายการบินเปิดท าการเท่านัน้) ผู้ โดยสารจะสามารถขอภาษีน า้คืนจากสายการบินได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบิน KLM ในกรณีตัว๋กรุ๊ป จะเป็นไปตามเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินใน
เครือ Flying Blue ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 13 พฤศจกิายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบิน
ในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

 

 ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

 
 
 



 

 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 
ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ 
หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึง่เหตใุดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 

 ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 
ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่สามารถให้บริการในการยก
กระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบิน KLMอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 
ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู 55 x 35 x 25 เซนติเมตร หรือ 21.5x13.5x10 นิว้ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบิน
ภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละ
สายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 
อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่
ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 1155  วันท าการวันท าการ    
การการขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เดินทางทกุท่านต้องมาขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เดินทางทกุท่านต้องมา  สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง   

ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 

รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสติู

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อแนะน าส าหรับการฉีดไข้เหลือง ควรฉีดอย่างน้อย ข้อแนะน าส าหรับการฉีดไข้เหลือง ควรฉีดอย่างน้อย 11  อาทติย์ก่อนเดนิทางอาทติย์ก่อนเดนิทาง  
วคัซีนไข้เหลอืงนบัว่าเป็นวคัซีนพิเศษ ซึง่โดยปกติแล้วคนไทยเราไม่ได้ฉีด เนื่องจากไม่มีโรคนีใ้นประเทศไทย ดงันัน้จงึมีเพียงบาง
โรงพยาบาลเท่านัน้ที่มีวคัซีนไข้เหลอืงให้บริการ และสามารถออกหนงัสอืรับรองการฉีดวคัซีนให้ได้ตามข้อก าหนดขององค์การอนามัย
โลก 
  
ในประเทศไทยสามารถฉีดวคัซีนไข้เหลอืง และรับหนงัสอืรับรองการฉีดวคัซีนได้ที่ 
1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลยัมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 หรือ 02-306-9145  
2. คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเท่ียว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 
3. สถาบันบ าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-3430 
4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ (กรุณาติดต่อสอบถามลว่งหน้า) 
 - ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  โทร 02-535-1482, 02-535-4245 
 - ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) โทร 02-240-2057 
 - ท่าอากาศยานเชียงใหม่    โทร 053-922-133, 053-200-647 
 - ท่าอากาศยานหาดใหญ่   โทร 074-251-548 
 - ท่าอากาศยานภูเก็ต         โทร 076-351-128 
 - ท่าเรือแหลมฉบงั              โทร 038-409-344, 081-996-1375, 086-790-7739 
 - ท่าเรือสงขลา                   โทร 074-331-206, 074-332-641 
 - ท่าเรือภูเก็ต                     โทร 076-212-108 
 - ท่าเรือศรีราชา                  โทร 038-409-344, 081-653-1030  
 - ท่าเรือมาบตาพดุ              โทร 081-683-3110 
  
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลือง 

1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนั 
2. ควรตรวจสอบว่ามีข้อห้ามหรือข้อควรระวงัในการฉีดวัคซีนหรือไม่ ถ้ามีหรือไม่แน่ใจ ควรรีบปรึกษาแพทย์  
3. ต้องน าส าเนาหนงัสอืเดินทาง ในวนัพบแพทย์ มาเพื่อออกสมดุรับรองการฉีดวคัซีน  

 
ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง  
1. เด็กทารกอายตุ ่าากว่า 6 เดือน  
2. ผู้ ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกนับกพร่อง เช่น ผู้ ป่วย AIDS, ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง, ผู้ ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบดั หรือใช้ยากดภูมิคุ้มกนั 
3. ผู้ ป่วยที่มีโรคของต่อมไทมัส รวมถงึโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis 
4. ผู้ ป่วยที่การแพ้วคัซีนไข้เหลอืง หรือสว่นประกอบของวคัซีนไข้เหลอืงชนิดรุนแรง 
 
หมายเหตุ   
ปัจจบุนัมีหลกัฐานทางการแพทย์ยืนยนัว่าการได้รับวคัซีนไข้เหลอืงเพียง 1 โด๊ส จะมีภูมิคุ้มกนัอยู่ได้ตลอดชีวิต และองค์การอนามยัโลก
ได้ยืนยนัว่าไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีนไข้เหลอืงกระตุ้นทกุ ๆ 10 ปี อย่างไรก็ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และกฎหมายของประเทศ
สมาชิกบางสว่น รวมทัง้ประเทศไทย ยงัไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงมีข้อบงัคบัระบวุ่า หนงัสอืรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลอืงจะมีอาย ุ10 
ปี ท าให้ผู้ เดินทางที่เคยฉีดวคัซีนไข้เหลอืงมาแล้วมากกว่า 10 ปี และจะเดินทางเข้าประเทศที่มีเขตติดต่อของโรคไข้เหลอืง ยงัคงต้อง
ปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนและออกหนงัสอืรับรองใหม่ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรบัในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

http://www.thaitravelclinic.com/
http://www.saovabha.com/th/clinictravel.asp
https://www.thaitravelclinic.com/blog/travel-medicine-issue/thai-yellow-fever-vaccine-safety-and-precaution.html
https://www.thaitravelclinic.com/blog/th/travel-medicine-issue/who-international-certificate-of-vaccination.html

