
 

 

 



 

 

กกาลาปากอสาลาปากอส  
หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลก หลงัจากท่ีชาร์ลส์ ดาร์วินได้เผยแพร่ทฤษฎีวิวฒันาการ ตีพมิพ์ออกไป 
คณุอาจไม่รู้วา่เกาะแหง่นีเ้ป็นบ้านของสตัว์กวา่ 9,000 สปีช่ีส์ 75% ของสตัว์ทัง้หมดนีส้ามารถพบได้ท่ีน่ีท่ีเดียวในโลก 
(เช่นเดียวกบักิง้ก่าวา่ยนํา้ได้แหง่กาลาปากอส) 
 
การเดนิทางไปทอ่งเท่ียว ทกุวนันีเ้กาะนีอ้ยูใ่นสถานการณ์เฝา้ระวงัอยา่งเข้มงวด หลงัจากนกัทอ่งเท่ียวหลัง่ไหลเข้ามาชมความ
เป็นธรรมชาตอินังามพิสทุธ์ิ การให้บริการรองรับนกัทอ่งเท่ียว มีผลตอ่ระบบนิเวศของหมู่เกาะกาลาปากอส ท่ีถกูทําลายลงเร่ือยๆ 
จากการเพิ่มจํานวนของนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี ดงันัน้เราควรทราบกฏท่ีนกัทอ่งเท่ียวควรรู้ และปฏิบตั ิเม่ือเดนิทางไปท่ีน่ี 
 

กกาลาปากอสาลาปากอส  
มีการรณรงค์ให้เคารพแบบยัง่ยืน ช่างภาพหรือตากล้องมืออาชีพ จะต้องย่ืนขออนญุาตก่อนเข้าไปทําเทา่นัน้ การถ่ายภาพ หรือ
การถ่ายวีดีโอจะต้องไม่ใช้แสงไฟ หรือแฟลช นกัทอ่งเท่ียวควรต้องมีจิตสํานกึ มากๆ ในการเดนิทางและทอ่งเท่ียว เพราะหมู่เกาะ
กาลาปากอสทัง้พืน้ท่ีบนบกและใต้ทะเลนัน้ เป็นแหลง่ธรรมชาตท่ีิได้รับการยกยอ่งให้เป็นแหลง่มรดกโลก เพ่ือรักษาธรรมชาตอินั
งดงาม ความเป็นหมู่เกาะมหศัจรรย์อนัไร้กาลเวลา ของ  Galapagos ไว้อีกนานเทา่นาน 
 
กกาลาปากอสาลาปากอส คืออะไร  
ท่ีน่ีคือหมู่เกาะกลางแปซิฟิค ของประเทศเอกวาดอร์ อเมริกาใต้ ซึง่เป็นทริปท่ีทําไม่ได้บอ่ย ๆ ในช่วงชีวิต  ถือเป็นทริปสกัครัง้ใน
ชีวิต ท่ีพิเศษและควรคา่ตอ่ความทรงจําของหลายคน และเป็นสถานท่ีท่ีเป็นแรงบนัดาลใจผลกัดนัให้คนมากมายจากทัว่โลกฝันท่ี
จะเดนิทางไปหา ไปตามรอยทฤษฎีวิวฒันาการ ของ ชาร์ล ดาร์วิน และไปผจญภยัเพ่ือค้นพบกบัสรรพสิง่ท่ีเป็นหนึ่งเดียวในโลก 
ทา่มกลางความหลากหลายสายพนัธุ์ของสตัว์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ หลายชนิดเป็นสตัว์พิเศษหนึง่เดียวท่ีหาเจอท่ีไหนไม่ได้ นอกจาก
จะไปสมัผสัด้วยตวัเองท่ีน่ีเทา่นัน้ 
 
การไปเท่ียวกาลาปากอสเปรียบเสมือนเป็นทริปในฝัน การเดนิทางไม่ได้งา่ยอยา่งท่ีคดิ ด้วยความเป็นเกาะท่ีหา่งไกลกวา่ 1,000 
กิโลเมตรจากแผน่ดนิใหญ่ ระยะเวลาในการเดนิทาง รวมถึงคา่ใช้จา่ย ต้องมีการวางแผนการทอ่งเท่ียวไว้ลว่งหน้า ในอดีตท่ีผา่น
มาการจดัโปรแกรมทอ่งเท่ียวเน้นการใช้เรือ Yacht ในการไปชมหมู่เกาะตา่งๆ โดยแบง่เป็น Package แบบ 5 วนั 4 คืนเป็นต้นไป 
ซึง่การทอ่งเท่ียวแบบนีอ้าจจะไม่ถกูใจนกัทอ่งเท่ียวไทยมากนกั เพ่ือให้การเดนิทางเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัทอ่งเท่ียวท่ีไม่อยากอยู่
ภายใต้กฏของการเดนิทางบนเรือสําราญขนาดยอ่ม เราขอนําทา่นผจญภยัไปตามเกาะตา่งๆ แบบเช้ากลบัค่ํา สําหรับทริปในฝันนี ้ 
แล้วคณุละ่ พร้อมท่ีจะร่วมเดนิทางไปกบัเราหรือยงั 
 

 



 

 

26 ธ.ค. 62 
9 เม.ย. 63 

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์) พฤหสับด ี

09.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLM 
Royal Dutch Airlines เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  
การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, 
การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการ
เปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้
นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

12.15 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี KL876 สูก่รุงอมัสเตอดมั ใช้เวลาเดินทาง 12:15 ชัว่โมง 
18.30 น. คณะเดินทางถงึสนามบิน Schiphol Airport อมัสเตอดมั หลงัผา่นการตรวจคน

เข้าเมืองและสมัภาระแล้ว นําคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
 

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

เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน 
www.radissonblu.com 

 
27 ธ.ค. 62 
10 เม.ย. 63 

กรุงอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์) ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกิโต้ (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ โดยสายการบิน KLM 

Royal Dutch Airlines เท่ียวบินท่ี  KL755 
 

***ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เน่ืองจากอยู่ในระหว่างทาํการบนิ*** 

 
16.15 น. ถงึเมืองกีโต (Quito) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทางภาคตะวนัตกเฉียง

เหนือของทวีปอเมริกาใต้ บนเนินเขาปีชินชา ภเูขาไฟท่ียงัทรงพลงัในเทือกเขา
แอนดีส ความสงูของเมืองท่ี 2,850 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเลเป็นเมืองหลวงท่ี
ตัง้อยูส่งูท่ีสดุเป็นอนัดบัสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ ประเทศโบลเิวีย ผา่น
การตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร แล้วเดินทางสูจ่ตัรัุสกลางใจเมือง 

ใช้เวลาเดินทาง 12:00 ชัว่โมง 

 กรุงกีโต (Quito) มีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San 
Francisco de Quito) ตัง้อยูบ่นเทือกเขาแอนดีส โดยมีเส้นศนูย์สตูรพาดผา่น 
ทําให้อากาศเย็นสบายตลอดปี กีโต้ยงัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
ทางวฒันธรรมจากยเูนสโกเม่ือปีค.ศ.1978 อิสระเดินเท่ียวชมเมือง โดยเฉพาะ

 



 

 

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล รายล้อมรอบ Independence Square สถานท่ี
ประกาศความเป็นอิสรภาพจากสเปนเม่ือวนัท่ี 10 สงิหาคม 1809, อาคาร
รัฐสภา (Presidential Palace), วงัแหง่อาร์บิชอบ, มหาวิหารแหง่เมือง โบสถ์
โรมนัคาทอลกิ สร้างขึน้ระหว่างปี 1562-1567 ได้ช่ือวา่เก่าแก่ท่ีสดุในทวีป
อเมริกาใต้, โบสถ์และวิทยาลยัเยซอูิต ลา กอมปานญา (La Compañía) ซึง่มี
การตกแตง่ภายในอยา่งหรูหรา เป็นตวัอยา่งแท้ของ “สกลุช่างบาโรคแหง่กีโต้” 
ซึง่ผสมผสานศิลปะสเปน. อิตาเลียน. มวัร์ (Moorish), เฟลมิช (Flemish) และ
ศิลปะพืน้ถ่ิน The Church and Monastery of St. Francis โบสถ์
โรมนัคาทอลกิท่ีใหญ่ท่ีสดุในลาตินอเมริกา 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําคณะพัก JW Marriott Hotel Quito***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com 
28 ธ.ค. 62 
11 เม.ย. 63 

กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพทิกัษ์พันธ์ุเต่ายักษ์ - อุโมงค์
ลาวา - สถานีวจิัยชาร์ล ดาร์วนิ 

เสาร์ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ LATAM เท่ียวบินท่ี XL1413 สูห่มู่

เกาะกาลาปากอส (Galapagos Islands) หมูเ่กาะกลางมหาสมทุรแปซิฟิกซึง่
ตัง้อยูใ่นแนวเส้นศนูย์สตูร หา่งจากแผน่ดินใหญ่ไปทางทิศตะวนัตก 965 ก.ม. 
***เวลาและสายการบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัไฟล์ในแต่ละวนั 
ซ่ึงมีจํานวนทีน่ัง่ค่อนข้างจํากดั*** 

ใช้เวลาเดินทาง 3:46 ชัว่โมง 
เคร่ืองแวะจอด 1 stop ท่ีกวายากิล 

12.06 น. ถงึสนามบินบลัทรา (Baltra Airport) ตัง้อยูบ่นเกาะเลก็ๆใกล้ เกาะซานตาครูซ  
บา่ย รถท้องถ่ินรอรับคณะสู ่ หมู่เกาะกาลาปากอส มีช่ีอเสียงในเร่ืองของความเป็น

ธรรมชาติด้วยสตัว์ป่าและพืชพนัธุ์นานาชนิด ได้มีการค้นพบสตัว์สายพนัธุ์
แปลก ใหมม่ากมายรวมทัง้พืชผกัพนัธุ์หายากอีกด้วย หมูเ่กาะกาลาปากอส 
ตัง้อยูห่า่งจากทางทิศตะวนัตกของประเทศเอกวาดอร์ไป 965 ก.ม. หรือ 600 
ไมล์ เป็นหมูเ่กาะท่ีอยูบ่นเส้นศนูย์สตูรและในมหาสมทุรแปซิฟิก อดุมไปด้วย
ระบบนิเวศมากมายท่ีมีความเปราะบาง และยงัจดัเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของ
สิง่มีชีวิตหลาก หลายสายพนัธุ์มากท่ีสดุในโลก โดยได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติจากยเูนสโกเม่ือปีพ.ศ. 2521 แล้วนําทา่นเข้าสูเ่ขต
พิทกัษ์พนัธุ์เตา่ยกัษ์กาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve) 

 

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย หลงัอาหารนําคณะเดินชมวิถีชีวิตของเตา่ยกัษ์กาลาปากอส นบัเป็นเตา่บกท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก นํา้หนกัเฉลี่ย 150-250 กิโลกรัม ตวัเมียจะตวัเลก็กวา่ตวั
ผู้ ชอบอาศยัในท่ีพุม่ไม้เตีย้ ในบงึ และเนินทรายชายฝ่ัง และมีอายเุฉล่ีย 100-
200 ปี ปัจจบุนัมีเตา่ยกัษ์กาลาปาโกสอาศยัอยูใ่นธรรมชาติประมาณ 20,000 
ตวั ซึง่เป็นผลมาจากการอนรัุกษ์และขยายพนัธุ์ จากท่ีเคยเหลืออยูแ่ค่ 3,000 
ตวั เม่ือปี ค.ศ. 1974 อีกสถานท่ีหนึง่ท่ีน่าแวะไปชมคือ Lava Tunnel ด้วยหมู่
เกาะนีเ้กิดจากการสะสมตวัของลาวาจากภเูขาไฟ เม่ือ 7-9 ล้านปีมาแล้ว 
อโุมงค์ลาวาอนัเกิดจากการเคล่ือนตวัของแมกม่า ในชัน้ใต้ดิน หลงัจากภเูขา
ไฟดบัแล้วก่อให้เกิดอโุมงค์ขนาดใหญ่ท่ีนกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าไปสมัผสักบัถํา้
หินภเูขาไฟได้ นอกจากนีย้งัปลอ่งภเูขาไฟท่ีดบัสนิท หน้าผา และยงัมีภเูขาไฟท่ี
ยงัไมด่บัสนิทอยู่หลายแหง่  แม้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ก็ยงัเกิดภเูขาไฟอยู่
ประปราย ภมิูประเทศท่ีโดดเด่น คือพืน้ผิวท่ีขรุขระอนัเกิดจากภเูขาไฟ ปลอ่ง
ภเูขาไฟ และหน้าผาท่ีเกิดจากการยบุตวัของมวลลาวา ท่ีปัจจบุนัเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของนกหลายสายพนัธุ์แหง่หมูเ่กาะกาลาปากอส และสถานท่ีสดุท้ายของวนันี ้
ด้วยการนําทา่นเข้าสูส่ถานีวิจยัชาลส์ ดาร์วิน (The Charles Darwin Research 
Station หรือ CDRS) ท่ีได้จดัตัง้ขึน้โดยมลูนิธิชาลส์ ดาร์วิน เป็นหน่วยงาน

 
 



 

 

สําคญัท่ีศกึษาด้านนิเวศวิทยาของหมูเ่กาะ มีการวางแผนแมบ่ทเป็นครัง้แรก 
เพ่ือคุ้มครองและจดัการอทุยานแหง่ชาติกาลาปาโกสขึน้ นอกจากนี ้ กองทนุ
สตัว์ป่าโลก (WWF) ได้สง่เสริมการอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์และพืชในหมูเ่กาะกาลาปา
โกส อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเมืองท่ีเปอร์โตอโยร่า ศนูย์กลางของเกาะซาน
ตาครูซ ซึง่เป็นย่านโรงแรมท่ีพกั, ร้านอาหาร, ร้านค้าตา่งๆ  

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจํากดัในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจํานวนแหง่ท่ีให้บริการ) 
 

29 ธ.ค. 62 
12 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island) อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หมูเ่กาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มีเกาะใหญ่ 6 เกาะ และรวมเกาะ

ตา่ง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ หมูเ่กาะกาลาปากอสแหง่นีมี้ช่ือเสียงโดง่ดงั
ขึน้มาจากการพบเหน็สตัว์ตา่งๆ ท่ีหาชมได้ยากหลายสายพนัธุ์ การเดินทาง
ระหวา่งเกาะเราจะใช้เรือ Santa Fe Yacht  II เพ่ือนําทา่นสูเ่กาะตา่งๆ ในวนันี ้
เราจะเร่ิมเดินทางสูฝ่ั่งตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยมีจดุหมายปลายทางท่ีเกาะบาร์
โตโลมีลกัษณะของภมิูประเทศตัง้อยูบ่นภเูขาไฟท่ีดบัแล้ว มีต้นตระบองเพช็รขึน้
อยูต่ามพืน้หินลาวา นําทา่นขึน้สูจ่ดุชมวิว ให้ท่านได้ชมทศันียภาพแบบพาโนรา
มา และแทง่หินอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะนี ้ เกาะนีเ้ป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของ
เพนกวินแหง่กาลาปากอส 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย นําคณะไปดํานํา้ชมมวลหมู่ปะการังใต้ทะเลสีสดใส บนชายหาดอนัแสนบริสทุธ์ิ

ของเกาะบาร์โตโลมี หรือท่ีอา่ว Sullivan จนได้เวลานําทา่นเดินทางกลบัสูท่า่เรือ      

Highlights 
Galapagos 
Penguins 

Pinnacle 
Rock 

Classic 
Dolphin

s 
Sharks 

Galapagos 
Hawk 

Lava 
Cactus 

Gold Sand 
Beach 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจํากดัในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจํานวนแหง่ท่ีให้บริการ) 
 

30 ธ.ค. 62 
13 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่า (Plazas Island) จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นําคณะเดินทางสูเ่กาะพลาซา่ใต้ ตัง้อยูท่ิศตะวนัออก

ของเกาะซานตาครูซ และเป็นสว่นหนึง่ของเกาะพลาซา่เหนือ ถกูคัน่ด้วยช่อง
แคบของนํา้ทะเลสีฟา้เตอร์คอยซ์ นําทา่นขึน้บนเกาะมีลกัษณะคล้ายพรมแดง
ธรรมชาติรอคอยนกัทอ่งเท่ียวมาเยือน เกาะนีเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมวนํา้กาลา
ปากอส เส้นทางเดินจะได้พบสตัว์มากมาย นกทะเลกําลงัจบัปลา, อิกวัน่าบก สี
เหลือง/นํา้ตาล กําลงักินต้นกระบอง เพชรเป็นอาหาร และอิกวัน่าทะเล กําลงั
นอนอาบแดด  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

บา่ย นําคณะไปดํานํา้ชมปะการังนํา้ตืน้ท่ี Punta Carrión ได้เวลานําทา่นเดินทาง
กลบัสูท่ี่พกัโรงแรม      

Highlights 
Sea 
Lions 

Land 
Iguanas 

Marine 
Iguanas 

Punta 
Carrión 

Sesuvium 
Masked or 

Nazca 
Boobies 

Bifurcated 
Tailed Gulls 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจํากดัในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจํานวนแหง่ท่ีให้บริการ) 
 

31 ธ.ค. 62 
14 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่ อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นําคณะเดินทางสูเ่กาะซานตาเฟ่ ตัง้อยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต้เพียง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็นถ่ินอาศยัของอิกวัน่า
บกสายพนัธุ์เฉพาะบนเกาะแหง่นีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีแมวนํา้นอนกลิง้ไปบน
หากทราย ให้นกัทอ่งเท่ียวได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ฝงูเหย่ียวกาลาปากอสบินอยู่
เหนือท้องฟา้, ฝงูนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น และ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย ช่วงเวลาแหง่การ Snorkel on Santa Fe's Bay (Barrington Bay) ท่ีน่ีเป็น

แหลง่สตัว์โลกใต้ทะเลอาทิ เตา่ทะเล, ปลากระเบน, แมวนํา้ ฝงูปลานานาชนิด 
และปะการังหลากสีตามแนวโขดหิน สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางกลบัสู่
โรงแรม 

     

Highlights Sea Lions 
Land 

Iguanas 
Galapagos 

Hawk 
Lava 
Lizard 

Cactus 
Forest 

Galapagos 
Dive 

Marine 
Turtles 

Sharks 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน

ตาครูซ มีข้อจํากดัในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจํานวนแหง่ท่ีให้บริการ) 
 

1 ม.ค. 63 
15 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์เหนือ พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นําคณะเดินทางสูเ่กาะซีมวัร์เหนือ เพียง 45 นาที ท่ีน่ีถือ

เป็นไฮไลต์ท่ีทา่นจะได้พบเหน็นกสายพนัธุ์ท่ีหายากท่ีสดุในโลก คือ Blue 
Footed Boobies หรือเรียกสัน้ๆวา่ “บู้ บี”้ ลกัษณะพิเศษของมนัคือจะมีเท้าเป็น
สีฟา้ธรรมชาติ นอกจากนีอ้าจจะได้พบเหน็ Red Footed Boobies นอกจากนี ้
ยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกฟรีเกตจํานวนมาก   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย ช่วงเวลาแหง่การดํานํา้ตืน้ Snorkel on Las Bachas Beach จนได้เวลา

พอสมควรนําคณะเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั      

Highlights 
Blue Footed 

Boobies 
Frigate Birds 

Courtship 
Dance 

Sea Lions Land Iguanas Las Bachas 

       
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

 พกัโรงแรม HOTEL SANTA FE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (บนเกาะซาน
ตาครูซ มีข้อจํากดัในเร่ืองขนาดของโรงแรม และจํานวนแหง่ท่ีให้บริการ) 

 

2 ม.ค. 63 
16 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - กวายากลิ - บนิสู่กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์) พฤหสับด ี

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินบลัทรา   
11.20 น. สายการบิน LATAM เดินทางสูเ่มืองกวายากิล โดยเท่ียวบินท่ี XL1410 

***เวลาและสายการบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัไฟล์ในแต่ละวนั 
ซ่ึงมีจํานวนทีน่ัง่ค่อนข้างจํากดั*** 

ใช้เวลาเดินทาง 1:47 ชัว่โมง 

14.07 น. ถงึสนามบินกวายากิล รถรอรับคณะแล้วนําทา่นเข้าสูย่า่นใจกลางเมืองเป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ และมีประชากรมากท่ีสดุของประเทศเอกวาดอร์ มีประชากร
ราว 3.8 ล้านคน เท่ียวชมบรรยากาศเมืองในยา่นใจกลางเมือง ผา่นชม
สวนสาธารณะเซมินาริโอ (Parque Seminario) หรือมีอีกช่ือวา่ สวนอิกวันา 
(Parque de Las Iguanas) เน่ืองจากเตม็ไปด้วยตวัอิกวันา ทัง้บนต้นไม้และ
คลานอยูต่ามพืน้ดิน บางตวัมีขนาดใหญ่ถงึ 5 เมตร, สวนสาธารณะเซนเทนาริ
โอ (Parque Centenario) ท่ีมีรูปปัน้แหง่อิสรภาพ (Statue of Liberty),   
ลาสปิญาส (Las Peñas) ยา่นเก่าแก่ท่ีมีเอกลกัษณ์ทางศิลปะ มีแกลเลอรีศิลปะ
จํานวนมาก บางแหง่ตัง้อยูใ่นบ้านท่ีมีอายกุวา่ 400 ปี, มาเลคอน 2000 
(Malecón 2000) โครงการพฒันาสว่นพืน้ท่ีทางประวติัศาสตร์ท่านํา้ไซมอนโบลิ
วาร์ (Simón Bolívar Pier) โดยตัง้ใจให้เป็นศนูย์กลางใหมข่องเมือง มีสว่นสวน
ร่มร่ืนตัง้ใกล้กบัยา่นร้านค้า 

 

 

17.00 น. รับประทานอาหารเยน็ Box or Restaurant in Airport 
19.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน KLM โดยเท่ียวบินท่ี KL751 ใช้เวลาเดินทาง 11:25 ชัว่โมง 
3 ม.ค. 63 
17 เม.ย. 63 

กรุงอัมสเตอดัม - อิสระให้ท่านช้อปป้ิง - เรดไลท์ ศุกร์ 

13.20 น. คณะเดินทางถงึสนามบินสคิพโพล กรุงอมัสเตอดมั รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่
กลางใจเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของจตรัุสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมืองท่ี
นกัทอ่งเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจ
กลางจตัรัุส และถนนแหง่ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบท่ี Red Light District 
อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมของยโุรป หรือเลือกพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อิสระให้ทา่นสํารวจยา่นแหลง่บนัเทิง
ของอมัสเตอดมัท่ีมีช่ือเสียงในย่าน “เรดไลท์” 

 พักโรงแรม Novotel Amsterdam City Centre**** หรือเทียบเท่าในระดับ
ราคาเดียวกัน 

4 ม.ค. 63 
18 เม.ย. 63 

ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบนิ เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําทา่นชมเมืองอมัสเตอดมั เป็นเมืองหลวงขนาดเลก็ๆ ท่ีมีช่ือเสียงติดอนัดบั

โลก มีคลองมากกวา่ 165 แหง่ จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก การชม
เมืองท่ีดีท่ีสดุคือ “ลอ่งเรือหลงัคากระจก” ลดัเลาะไปตามคลองน้อยใหญ่ 
บ้านเรือนแบบดชัต์เรียงรายริมสองฝ่ังในยคุ ค.ศ.ท่ี 17 เป็นต้นมา เรือนําทา่น
ลอ่งชมความงามจากเมืองชัน้ในสูร่อบนอก แล้วจอดให้ทา่นได้แวะเย่ียมชม
สถาบนัเจียระไนเพชร งานฝีมือของชาวดชัต์ทีตกทอดมาจากบรรพบรุุษ ชม
ขัน้ตอนการคดัเพชร เจียระไนเพชร ซึง่ในปัจจบุนัช่างฝีมือดชัต์สามารถเจียระไน
ได้ถงึ 121 เหล่ียม ตลอดจนการกําหนดราคาเพชรในตลาดโลก  



 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
17.15 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM เท่ียวบินท่ี KL0875 ใช้เวลาเดินทาง 10:50 ชัว่โมง 
5 ม.ค. 63 
19 เม.ย. 63 

เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 

10.05 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะ

วนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERIOD Tour Fare (Adults / Child) SGL 
Supplement 

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

26 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 259,000.- 23,000.- -70,000.- 
9 - 19 เมษายน 2563 255,000.- 23,000.- -65,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 13 มถุินายน 2562 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่สาธารณรัฐประเทศเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงิน
เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจาก
กลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความ
ดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 สําหรับสายการบิน KLM อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง นํา้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระ
ขึน้เคร่ืองได้นํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้
ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การ
เรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกัและคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ี
ทา่นรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทาง
ของทา่น กรุณาจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจาก
วันที่จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วัน
ก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไม่
มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรม



 

 

ทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-30 วนั หกัมดัจํา 60,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

 
 หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอ

วีซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ท่ีเกิดขึน้ตามจริง และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋
เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุติัวีซา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีทา่นไม่แน่ใจวา่จะได้รับ
การพิจารณาอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นย่ืนขอวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การ
ย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN  
บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ท่ีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึ
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย
คา่ใช้จ่าย  

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง
ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะชําระ
เงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ / เง่ือนไขตัว๋กรุ๊ป KLM ไมส่ามารถเปล่ียนผู้ เดินทางได้ / กรณีออกตัว๋แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ไม่
สามารถทําการ Refund คา่ตัว๋ได้ รวมถงึเปล่ียนวนัเดินทาง หรือเปล่ียนเส้นทางการเดินทางได้ / กรณีผู้ โดยสารไม่
สามารถเดินทางได้ตามกําหนด และไมไ่ด้ใช้ตัว๋เคร่ืองบินทัง้ไป-กลบั และทําการแจ้งสายการบินก่อนทําการบิน (แจ้ง
ในเวลาท่ีสํานกังานสายการบินเปิดทําการเทา่นัน้) ผู้โดยสารจะสามารถขอภาษีนํา้มนัคืนจากสายการบินได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบิน KLM ในกรณีตัว๋กรุ๊ป จะเป็นไปตามเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินในเครือ 
Flying Blue ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 13 มถุินายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 



 

 

 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 
สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 
ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ 
หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการ
เดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น 
เน่ืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนั
เดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 

 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม 
ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบิน KLMอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 
ใบเทา่นัน้ และนําสมัภาระถือขึน้เคร่ืองนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสาย
การบินท่ีทา่นไม่อาจปฏิเสธได้ 
 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู 55 x 35 x 25 เซนติเมตร หรือ 21.5x13.5x10 นิว้ ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบิน
ภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะ
สายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 
อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 

 
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ี
ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
 



 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1155  วันทาํการวันทาํการ    
การขอวีซา่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมาการขอวีซา่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา  สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง   

ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศเนเธอร์แลนด์ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 

รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / สําเนาสติู

บตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัท่ีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมี
จํานวนไมต่ํ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มิูลําเนา 
ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***
สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้
เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะต้อง

ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมมี่สทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อแนะนําสาํหรับการฉีดไข้เข้อแนะนําสาํหรับการฉีดไข้เหลือง ควรฉีดอย่างน้อย หลือง ควรฉีดอย่างน้อย 11  อาทติย์ก่อนเดนิทางอาทติย์ก่อนเดนิทาง  
วคัซีนไข้เหลืองนบัวา่เป็นวคัซีนพิเศษ ซึง่โดยปกติแล้วคนไทยเราไมไ่ด้ฉีด เน่ืองจากไมมี่โรคนีใ้นประเทศไทย ดงันัน้จงึมีเพียงบาง
โรงพยาบาลเทา่นัน้ท่ีมีวคัซีนไข้เหลืองให้บริการ และสามารถออกหนงัสือรับรองการฉีดวคัซีนให้ได้ตามข้อกําหนดขององค์การอนามยั
โลก 
  
ในประเทศไทยสามารถฉีดวคัซีนไข้เหลือง และรับหนงัสือรับรองการฉีดวคัซีนได้ท่ี 
1. คลนิิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดนิทาง (คลนิิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลยัมหิดล โทร. 02-306-9100 ตอ่ 3034 หรือ 02-306-9145  
2. คลนิิกเสริมสร้างภูมคุ้ิมกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 
3. สถาบันบาํราศนราดูร กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-3430 
4. ด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศต่างๆ (กรุณาติดต่อสอบถามลว่งหน้า) 
 - ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  โทร 02-535-1482, 02-535-4245 
 - ทา่เรือกรุงเทพ(คลองเตย) โทร 02-240-2057 
 - ทา่อากาศยานเชียงใหม ่   โทร 053-922-133, 053-200-647 
 - ทา่อากาศยานหาดใหญ่   โทร 074-251-548 
 - ทา่อากาศยานภเูก็ต         โทร 076-351-128 
 - ทา่เรือแหลมฉบงั              โทร 038-409-344, 081-996-1375, 086-790-7739 
 - ทา่เรือสงขลา                   โทร 074-331-206, 074-332-641 
 - ทา่เรือภเูก็ต                     โทร 076-212-108 
 - ทา่เรือศรีราชา                  โทร 038-409-344, 081-653-1030  
 - ทา่เรือมาบตาพดุ              โทร 081-683-3110 
  
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลือง 
1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั 
2. ควรตรวจสอบว่ามีข้อห้ามหรือข้อควรระวงัในการฉีดวคัซีนหรือไม ่ถ้ามีหรือไมแ่น่ใจ ควรรีบปรึกษาแพทย์  
3. ต้องนําสําเนาหนงัสือเดินทาง ในวนัพบแพทย์ มาเพ่ือออกสมดุรับรองการฉีดวคัซีน  

 
ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง  
1. เดก็ทารกอายต่ํุาากวา่ 6 เดือน  
2. ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่อง เช่น ผู้ ป่วย AIDS, ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง, ผู้ ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบดั หรือใช้ยากดภมิูคุ้มกนั 
3. ผู้ ป่วยท่ีมีโรคของตอ่มไทมสั รวมถงึโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis 
4. ผู้ ป่วยท่ีการแพ้วคัซีนไข้เหลือง หรือสว่นประกอบของวคัซีนไข้เหลืองชนิดรุนแรง 
 
หมายเหตุ   
ปัจจบุนัมีหลกัฐานทางการแพทย์ยืนยนัวา่การได้รับวคัซีนไข้เหลืองเพียง 1 โด๊ส จะมีภมิูคุ้มกนัอยูไ่ด้ตลอดชีวิต และองค์การอนามยัโลก
ได้ยืนยนัวา่ไมจํ่าเป็นต้องได้รับวคัซีนไข้เหลืองกระตุ้นทกุ ๆ 10 ปี อยา่งไรก็ตามกฎอนามยัระหวา่งประเทศ และกฎหมายของประเทศ
สมาชิกบางสว่น รวมทัง้ประเทศไทย ยงัไมไ่ด้มีการเปล่ียนแปลง ยงัคงมีข้อบงัคบัระบวุา่ หนงัสือรับรองการฉีดวคัซีนไข้เหลืองจะมีอาย ุ10 
ปี ทําให้ผู้ เดินทางท่ีเคยฉีดวคัซีนไข้เหลืองมาแล้วมากกวา่ 10 ปี และจะเดินทางเข้าประเทศท่ีมีเขตติดตอ่ของโรคไข้เหลือง ยงัคงต้อง
ปรึกษาแพทย์ เพ่ือพิจารณาฉีดวคัซีนและออกหนงัสือรับรองใหม ่

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 


