
#14762 ทัวรกาลาปากอส เนเธอรแลนด 11 วัน 8 คืน เกาะซี
มัวรเหนือ ลองเรือหลังคากระจก บิน KL
ทัวรกาลาปากอส เนเธอรแลนด เขตพิทักษพันธุเตายักษ อุโมงคลาวา หมูเกาะบาร
โตโลมี หมูเกาะพลาซา หมูเกาะซานตาเฟ ยานเรดไลท สถาบันเจียระไนเพชร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล   

Radisson Blu
Hotel
Amsterdam
Airport,
Schiphol หรือ
เทียบเทา

2 ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล - ทาอากาศยาน Mariscal Sucre Quito -
กีโต   

JW Marriott
Hotel Quito
หรือเทียบเทา

3 ทาอากาศยาน Mariscal Sucre Quito - ทาอากาศยานบัลทรา - หมูเกาะ
กาลาปากอส - เขตพิทักษพันธุเตายักษกาลาปากอส - อุโมงคลาวา - สถานีวิจัยชาลส
ดารวิน - เพอรโตอโยรา (ซานตาครูซ)

  
Hotel Santa Fe
หรือเทียบเทา

4 ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส - เกาะบารโตโล - ดําน้ําต้ืน   
Hotel Santa Fe
หรือเทียบเทา

5 ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส - เกาะเซาทพลาซา - ดําน้ําต้ืน   
Hotel Santa Fe
หรือเทียบเทา

6 ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส - เกาะซานตาเฟ - ดําน้ําต้ืน   
Hotel Santa Fe
หรือเทียบเทา

7 ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส - เกาะนอรทซีมัวร - ดําน้ําต้ืน   
Hotel Santa Fe
หรือเทียบเทา

8 ทาอากาศยานบัลทรา - ทาอากาศยานกวายากิล - กวายากิล - สวนสาธารณะเซมินา
ริโอ - ลาสปิญาส - มาเลคอน 2000 - ทาน้ําไซมอนโบลิวาร   

Novotel
Amsterdam
City Centre
หรือเทียบเทา

9 ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล - อัมสเตอรดัม - จัตุรัสดัมสแควร - เรดไรทสตรี
ท   

Novotel
Amsterdam
City Centre
หรือเทียบเทา

10 บริษัทเจียระไนเพชร - อัมสเตอรดัม - ลองเรือกระจก - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม
สคิปโฮล    -

11 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66 ฿259,000 ฿259,000 ฿259,000 ฿23,000

9 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 ฿255,000 ฿255,000 ฿255,000 ฿23,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิป
โฮล

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซ้ือตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองท่ีพัก, รานอาหาร สถานท่ีเขา
ชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเท่ียว
บิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือ
เหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถ
คืนเงินคาใชจายตาง ๆ ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอ่ืน ๆ เกิดขึ้น
นอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

 กิจกรรม เชา

09.30 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคานเตอร P สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เจาหนาท่ี
คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก

บาย

12.15 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี KL876 สูกรุงอัมสเตอดัม

ค่ํา

18.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน Schiphol Airport อัมสเตอดัม หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นํา
คณะเดินทางเขาสูท่ีพัก

19.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol หรือเทียบเทา

ชื่อเสียงของทาอากาศยานสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะทา
อากาศยานท่ีใหญและมีความสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน



วันท่ี 2 ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล - ทาอากาศยาน Mariscal
Sucre Quito - กีโต

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

10.15 น. ออกเดินทางสูเมืองกิโต (Quito) ประเทศเอกวาดอร โดยสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines เท่ียวบินท่ี
KL755

บาย

16.15 น. ถึงเมืองกีโต (Quito) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต บน
เนินเขาปีชินชา ภูเขาไฟท่ียังทรงพลังในเทือกเขาแอนดีส ความสูงของเมืองท่ี 2,850 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลเป็นเมืองหลวงท่ี
ตั้งอยูสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ ประเทศโบลิเวีย ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร แลวเดินทางสู
จัตุรัสกลางใจเมือง

อิสระเดินเท่ียวชมเมืองกีโต โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล รายลอมรอบ Independence Square สถานท่ี
ประกาศความเป็นอิสรภาพจากสเปนเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 1809, อาคารรัฐสภา (Presidential Palace), วังแหงอารบิชอบ,
มหาวิหารแหงเมือง โบสถโรมันคาทอลิก สรางขึ้นระหวางปี 1562-1567 ไดชื่อวาเกาแกท่ีสุดในทวีปอเมริกาใต, โบสถและวิทยา
ลัยเยซูอิต ลา กอมปานญา (La Compañía) ซ่ึงมีการตกแตงภายในอยางหรูหรา

ค่ํา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี JW Marriott Hotel Quito หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet

ชื่อเสียงของทาอากาศยานสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะทา
อากาศยานท่ีใหญและมีความสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน

ทาอากาศยาน Mariscal Sucre Quito บาย

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศเอกวาเดอรและเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีพลุกพลาน
ท่ีสุดในทวีปอเมริกาใต ตั้งอยูในเขต Tababela โดยอยูหางไปประมาณ 18 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกของเมืองกีโต กอตั้งขึ้นในปี 2006 และไดรับการตั้งชื่อตามผูนําของประเทศ
อันโตนิโอท่ีชื่อ José de Sucre



วันท่ี 3 ทาอากาศยาน Mariscal Sucre Quito - ทาอากาศยานบัลทรา
- หมูเกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษพันธุเตายักษกาลาปากอส -
อุโมงคลาวา - สถานีวิจัยชาลส ดารวิน - เพอรโตอโยรา (ซาน
ตาครูซ)

กีโต
เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเอกวาดอร ตั้งอยูในลุมแมน้ํา
Guayllabamba บนเนินเขาทางทิศตะวันออก บนระดับความสูงกวา 2,850 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล เป็นเมืองหลวงท่ีอยูสูงเป็นอันดับสองของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 JW Marriott Hotel Quito หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

06.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

09.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ LATAM เท่ียวบินท่ี XL1413 สูหมูเกาะกาลาปากอส (Galapagos
Islands) หมูเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึงตั้งอยูในแนวเสนศูนยสูตร หางจากแผนดินใหญไปทางทิศตะวันตก 965 ก.ม.

เวลาและสายการบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับไฟลในแตละวัน ซ่ึงมีจํานวนท่ีน่ังคอนขางจํากัด

บาย

12.06 น. ถึงสนามบินบัลทรา (Baltra Airport) ตั้งอยูบนเกาะเล็กๆใกล เกาะซานตาครูซ

รถทองถิ่นรอรับคณะสู หมูเกาะกาลาปากอส มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติดวยสัตวปาและพืชพันธุนานาชนิด ได
มีการคนพบสัตวสายพันธุแปลก ใหมมากมายรวมท้ังพืชผักพันธุหายากอีกดวย

นําทานเขาสูเขตพิทักษพันธุเตายักษกาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve)

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําคณะเดินชมวิถีชีวิตของเตายักษกาลาปากอส นับเป็นเตาบกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก น้ําหนักเฉล่ีย 150-250
กิโลกรัม ตัวเมียจะตัวเล็กกวาตัวผู ชอบอาศัยในท่ีพุมไมเตี้ย ในบึง และเนินทรายชายฝ่ัง และมีอายุเฉล่ีย 100-200 ปี ปัจจุบันมี
เตายักษกาลาปาโกสอาศัยอยูในธรรมชาติประมาณ 20,000 ตัว ซ่ึงเป็นผลมาจากการอนุรักษและขยายพันธุ จากท่ีเคยเหลืออยู
แค 3,000 ตัว เมื่อปี ค.ศ. 1974

อีกสถานท่ีหน่ึงท่ีนาแวะไปชมคือ Lava Tunnel ดวยหมูเกาะน้ีเกิดจากการสะสมตัวของลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อ 7-9 ลานปี
มาแลว อุโมงคลาวาอันเกิดจากการเคล่ือนตัวของแมกมา ในชั้นใตดิน หลังจากภูเขาไฟดับแลวกอใหเกิดอุโมงคขนาดใหญท่ีนัก
ทองเท่ียวสามารถเขาไปสัมผัสกับถํ้าหินภูเขาไฟได

สถานท่ีสุดทายของวันน้ีดวยการนําทานเขาสู สถานีวิจัยชาลส ดารวิน (The Charles Darwin Research Station หรือ
CDRS) ท่ีไดจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิชาลส ดารวิน เป็นหนวยงานสําคัญท่ีศึกษาดานนิเวศวิทยาของหมูเกาะ มีการวางแผนแมบท
เป็นครั้งแรก เพ่ือคุมครองและจัดการอุทยานแหงชาติกาลาปาโกสขึ้น นอกจากน้ี กองทุนสัตวปาโลก (WWF) ไดสงเสริมการ
อนุรักษพันธุสัตวและพืชในหมูเกาะกาลาปาโกส

อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมเมืองท่ีเปอรโตอโยรา ศูนยกลางของเกาะซานตาครูซ ซ่ึงเป็นยานโรงแรมท่ีพัก, รานอาหาร, ราน
คาตางๆ

ค่ํา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

่ ่



บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

ทาอากาศยาน Mariscal Sucre Quito
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศเอกวาเดอรและเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีพลุกพลาน
ท่ีสุดในทวีปอเมริกาใต ตั้งอยูในเขต Tababela โดยอยูหางไปประมาณ 18 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกของเมืองกีโต กอตั้งขึ้นในปี 2006 และไดรับการตั้งชื่อตามผูนําของประเทศ
อันโตนิโอท่ีชื่อ José de Sucre

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ทาอากาศยานบัลทรา

หมูเกาะกาลาปากอส

เขตพิทักษพันธุเตายักษกาลาปากอส

อุโมงคลาวา

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการหมูเกาะกาลาปากอส โดยตั้งอยูบนเกาะบัลทราซ่ึงเป็นหน่ึง
ในหมูเกาะน้ี ท่ีน่ีไดชื่อเป็นทาอากาศยานสีเขียวแหงแรกของโลกในเดือนธันวาคม ปี
2012 ดวยการสรางทาอากาศยานท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยรอบและพยายามสรางผลก
ระทบตอระบบนิเวศนอยท่ีสุด ท้ังการนําทอรีไซเคิลมาสรางอาคาร การใชพลังงานแสง
อาทิตย พลังงานลม การแยกเกลือจากน้ําทะเลใหสามารถใชงานได นวัตกรรมดานสิ่งแวด
ลอมอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจอีกมากมายของทาอากาศยานน้ี

เป็นหมูเกาะท่ีอยูในมหาสมุทรแปซิฟิก หางจากแผนดินใหญประเทศเอกวาดอรออกไป
ทางตะวันตก 1,000 กิโลเมตร หมูเกาะแหงน้ีมีความนาสนใจท้ังดานธรณีวิทยา
สัตววิทยา และนิเวศวิทยาท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ตั้งอยูในแนวเสนศูนยสูตร ในปี 2007
องคการยูเนสโกไดจัดมรดกโลกแหงน้ีใหเป็นมรดกโลกท่ีอยูในสภาวะอันตรายท่ีควร
อนุรักษอยางจริงจัง

เป็นเขตอนุรักษเตายักษของหมูเกาะกาลาปากอส ซ่ึงเตายักษท่ีน่ีนับเป็นเตาบกท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดในโลก ท่ีมีน้ําหนักเฉล่ียถึง 150-250 กิโลกรัม ซ่ึง ณ ปัจจุบันมีเตายักษ
กาลาปากอสอาศัยอยูในธรรมชาติประมาณ 20,000 ตัว

ท่ีน่ีตั้งอยูใกลๆ กับศูนยอนุรักษเตายักษกาลาปากอส มีลักษณะเป็นอุโมงคท่ีเกิดจากาวา
โบราณท่ีครั้งหน่ึงเคยไหลผานเกาะเหลาน้ี เมื่อลาวาชั้นนอกเย็นตัวพวกเขากอตัวเป็น
เปลือกโลกในขณะท่ีลาวาภายในยังคงไหลรอนและรวดเร็ว ในท่ีสุดลาวาภายในไหลออกมา
จากเปลือกโลกและท้ิงอุโมงคไวเบื้องหลัง ซ่ึงเกาะกาลาปากอสนั้นเต็มไปดวยทางเดิน
ใตดินและอีกหลายแหงมีขนาดใหญพอท่ีเราสามารถเขาไปเดินเลนได



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส - เกาะบารโตโล - ดําน้ําตื้น

เวลาและสายการบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับไฟลในแตละวัน ซ่ึงมีจํานวนท่ีน่ังคอนขางจํากัด

บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

สถานีวิจัยชาลส ดารวิน

เพอรโตอโยรา (ซานตาครูซ)

เป็นศูนยวิจัยและอนุรักษของหมูเกาะกาลาปากอสท่ีกอตั้งขึ้นหลังจากมูลนิธิชารล ดาวิน
ไดเกิดขึ้นในปี 1959 ภายใตการสนับสนุนสวนหน่ึงของยูเนสโกและสหภาพอนุรักษโลก
ศูนยวิจัยแหงน้ีทําหนาท่ีเป็นสํานักงานใหญของมูลนิธิและใชเพ่ือทําการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและสงเสริมการศึกษาดานสิ่งแวดลอมของหมูเกาะกาลาปากอส

เป็นเมืองท่ีอยูอาศัยหลักประจําหมูเกาะกาลาปากอส มีประชากรประมาณ 12,000 คน ตั้ง
อยูบนชายฝ่ังทางใตของเกาะซานตาครูซซ่ึงเป็นเกาะใจกลาง (บางครั้งก็ถูกเขาใจชื่อเมือง
วาซานตาครูซ) เมืองน้ีตั้งชื่อเพ่ือเป็นเกียรติแกประธานาธิบดีเอกวาดอรคนหน่ึงชื่อ
Puerto Ayora เมืองน้ีถือเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวก การคมนาคมขนสงท่ีครบครันไมตางจากเมืองหลวงบนแผนดินใหญหลายๆ
ประเทศ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.00 น. หมูเกาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มีเกาะใหญ 6 เกาะ และรวมเกาะตาง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ
หมูเกาะกาลาปากอสแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังขึ้นมาจากการพบเห็นสัตวตางๆ ท่ีหาชมไดยากหลายสายพันธุ การเดินทางระหวาง
เกาะเราจะใชเรือ Santa Fe Yacht II เพ่ือนําทานสูเกาะตางๆ ในวันน้ีเราจะเริ่มเดินทางสูฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือ

จุดหมายปลายทางท่ีเกาะบารโตโลมีลักษณะของภูมิประเทศตั้งอยูบนภูเขาไฟท่ีดับแลว มีตนตระบองเพ็ชรขึ้นอยูตามพ้ืนหิน
ลาวา นําทานขึ้นสูจุดชมวิว ใหทานไดชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา และแทงหินอันเป็นสัญลักษณของเกาะน้ี เกาะน้ีเป็นแหลงท่ี
อยูอาศัยของเพนกวินแหงกาลาปากอส

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะไปดําน้ําชมมวลหมูปะการังใตทะเลสีสดใส บนชายหาดอันแสนบริสุทธิข์องเกาะบารโตโลมี หรือท่ีอาว Sullivan จน
ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูทาเรือ

ค่ํา

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet



วันท่ี 5 ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส - เกาะเซาทพลาซา - ดําน้ําตื้น

 หมายเหตุ บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส

เกาะบารโตโล

ลองเรือเท่ียวหมเกาะกาลาปากอส ซ่ึงมีเกาะใหญ 6 เกาะ และรวมเกาะตางๆ โดยรอบ
ประมาณ 40 เกาะ หมูเกาะกาลาปากอสแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังขึ้นมาจากการพบเห็นสัตว
ตางๆ ท่ีหาชมไดยากหลายสายพันธุ และแนนอนการเดินทางไปมาระหวางกันสามารถเดิน
ทางไดดวยเรือเทานั้น

เป็นเกาะภูเขาไฟหน่ึงในหมูเกาะกาลาปากอส อยูทางชายฝ่ังตะวันออกของเกาะซานติเอ
โก ท่ีน่ีไดรับการตั้งชื่อตามนักธรรมชาติวิทยาและเพ่ือนตลอดชีวิตคนหน่ึงของชารล ดาร
วิน ท่ีชื่อ Sir Bartholomew James Sulivan ผูซ่ึงเป็นรอยโทบนเรือ HMS Beagle
ดวยพ้ืนท่ีท้ังหมดเพียง 1.2 ตารางกิโลเมตร จึงถือเป็นเกาะท่ีมีขนาดคอนขางเล็ก แตท่ีน่ีก็
มีทิวทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุดหน่ึงแหงของกาลาปากอส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ดํานํ้าต้ืน บาย

อิสระดําน้ําตื้น ดําน้ําชมสิ่งแวดลอมใตทองทะเลท่ีสวยงาม ท้ังปะการัง พืชใตทะเล และฝูง
ปลานานาชนิด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นําคณะเดินทางสูเกาะพลาซาใต ตั้งอยูทิศตะวันออกของเกาะซานตาครูซ และเป็นสวน
หน่ึงของเกาะพลาซาเหนือ ถูกค่ันดวยชองแคบของน้ําทะเลสีฟาเตอรคอยซ

นําทานขึ้นบนเกาะพลาซาใต ลักษณะคลายพรมแดงธรรมชาติรอคอยนักทองเท่ียวมาเยือน เกาะน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของแมวน้ํา
กาลาปากอส เสนทางเดินจะไดพบสัตวมากมาย นกทะเลกําลังจับปลา, อิกัวนาบก สีเหลือง/น้ําตาล กําลังกินตนกระบอง เพชร
เป็นอาหาร และอิกัวนาทะเล กําลังนอนอาบแดด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะไปดําน้ําชมปะการังน้ําตื้นท่ี Punta Carrión ไดเวลานําทานเดินทางกลับสูท่ีพักโรงแรม

ค่ํา

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
่



วันท่ี 6 ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส - เกาะซานตาเฟ - ดําน้ําตื้น

 หมายเหตุ บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

พักท่ี Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส

เกาะเซาทพลาซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet

ลองเรือเท่ียวหมเกาะกาลาปากอส ซ่ึงมีเกาะใหญ 6 เกาะ และรวมเกาะตางๆ โดยรอบ
ประมาณ 40 เกาะ หมูเกาะกาลาปากอสแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังขึ้นมาจากการพบเห็นสัตว
ตางๆ ท่ีหาชมไดยากหลายสายพันธุ และแนนอนการเดินทางไปมาระหวางกันสามารถเดิน
ทางไดดวยเรือเทานั้น

เป็นเกาะเล็กๆ นอกชายฝ่ังตะวันออกของเกาะซานตาครูซในหมูเกาะกาลาปากอส ท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นจากลาวาท่ีไหลมาจากดานลางของมหาสมุทรเมื่อนานมาแลว ซ่ึงแมจะมีขนาดเล็ก
แตก็เป็นท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก เป็นท่ีรูจักในเรื่องของพืชท่ีไมธรรมดา และ
ยังเป็นท่ีอยูของสัตวอยางนกเขตรอนตางๆ แมวน้ํา รวมถึงอิกัวนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ดํานํ้าต้ืน บาย

อิสระดําน้ําตื้น ดําน้ําชมสิ่งแวดลอมใตทองทะเลท่ีสวยงาม ท้ังปะการัง พืชใตทะเล และฝูง
ปลานานาชนิด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีนทองถิ่น

 Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

เรือ Santa Fe Yacht II นําคณะเดินทางสูเกาะซานตาเฟ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตเพียง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ
เป็นถิ่นอาศัยของอิกัวนาบกสายพันธุเฉพาะบนเกาะแหงน้ีเทานั้น นอกจากน้ียังมีแมวน้ํานอนกล้ิงไปบนหากทราย ใหนักทอง
เท่ียวไดถายรูปตามอัธยาศัย ฝูงเหย่ียวกาลาปากอสบินอยูเหนือทองฟา, ฝูงนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น และ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ่



วันท่ี 7 ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส - เกาะนอรทซีมัวร - ดําน้ําตื้น

 หมายเหตุ บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

ชวงเวลาแหงการ Snorkel on Santa Fe's Bay (Barrington Bay) ท่ีน่ีเป็นแหลงสัตวโลกใตทะเลอาทิ เตาทะเล,
ปลากระเบน, แมวน้ํา ฝูงปลานานาชนิด และปะการังหลากสีตามแนวโขดหิน

สมควรแกเวลานําคณะเดินทางกลับสูโรงแรม

ค่ํา

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส

เกาะซานตาเฟ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือเท่ียวหมเกาะกาลาปากอส ซ่ึงมีเกาะใหญ 6 เกาะ และรวมเกาะตางๆ โดยรอบ
ประมาณ 40 เกาะ หมูเกาะกาลาปากอสแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังขึ้นมาจากการพบเห็นสัตว
ตางๆ ท่ีหาชมไดยากหลายสายพันธุ และแนนอนการเดินทางไปมาระหวางกันสามารถเดิน
ทางไดดวยเรือเทานั้น

มีอีกชื่อวาเกาะแบริงตัน เป็นเกาะๆ หน่ึงซ่ึงตั้งอยูในใจกลางหมูเกาะกาลาปากอส ตั้งอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะซานตาครูซ มีขนาดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร ท่ีน่ี
เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 4 ลานปีมาแลว เกาะแหงน้ีถือเป็นบาน
ของสิงโตทะเล ซ่ึงเราสามารถพบสิงโตทะเลจํานวนมากไดท่ีน่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ดํานํ้าต้ืน บาย

อิสระดําน้ําตื้น ดําน้ําชมสิ่งแวดลอมใตทองทะเลท่ีสวยงาม ท้ังปะการัง พืชใตทะเล และฝูง
ปลานานาชนิด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

่ ่ ่



วันท่ี 8

 หมายเหตุ บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

08.00 น. เรือ Santa Fe Yacht II นําคณะเดินทางสูเกาะซีมัวรเหนือ เพียง 45 นาที ท่ีน่ีถือเป็นไฮไลตท่ีทานจะไดพบเห็น
นกสายพันธุท่ีหายากท่ีสุดในโลก คือ Blue Footed Boobies หรือเรียกสั้นๆวา “บูบี้” ลักษณะพิเศษของมันคือจะมีเทาเป็นสี
ฟาธรรมชาติ นอกจากน้ีอาจจะไดพบเห็น Red Footed Boobies นอกจากน้ียังเป็นท่ีอยูอาศัยของนกฟรีเกตจํานวนมาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชวงเวลาแหงการดําน้ําตื้น Snorkel on Las Bachas Beach

จนไดเวลาพอสมควรนําคณะเดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก

ค่ํา

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา

บนเกาะซานตาครูซ มีขอจํากัดในเรื่องขนาดของโรงแรม และจํานวนแหงท่ีใหบริการ

ลองเรือหมูเกาะกาลาปากอส

เกาะนอรทซีมัวร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือเท่ียวหมเกาะกาลาปากอส ซ่ึงมีเกาะใหญ 6 เกาะ และรวมเกาะตางๆ โดยรอบ
ประมาณ 40 เกาะ หมูเกาะกาลาปากอสแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังขึ้นมาจากการพบเห็นสัตว
ตางๆ ท่ีหาชมไดยากหลายสายพันธุ และแนนอนการเดินทางไปมาระหวางกันสามารถเดิน
ทางไดดวยเรือเทานั้น

เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีอยูใกลกับเกาะบัลทรา ในหมูเกาะกาลาปากอส เกาะน้ีไดรับการตั้งชื่อ
ตามลอรดฮิวหซีมัวร ขุนนางชาวอังกฤษท่ีสําคัญคนหน่ึง เกาะนอรทซีมัวรมีพ้ืนท่ีท้ังหมด
1.9 ตารางกิโลเมตร เกาะน้ีเป็นบานของนกนางนวลหางเทลดซ่ึงพบไดจํานวนมากในหมู
เกาะกาลาปากอสแหงน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ดํานํ้าต้ืน บาย

อิสระดําน้ําตื้น ดําน้ําชมสิ่งแวดลอมใตทองทะเลท่ีสวยงาม ท้ังปะการัง พืชใตทะเล และฝูง
ปลานานาชนิด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Hotel Santa Fe หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานบัลทรา - ทาอากาศยานกวายากิล - กวายากิล -
สวนสาธารณะเซมินาริโอ - ลาสปญาส - มาเลคอน 2000 -
ทาน้ําไซมอนโบลิวาร

 กิจกรรม เชา

07.30 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

08.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินบัลทรา

11.20 น. สายการบิน LATAM เดินทางสูเมืองกวายากิล โดยเท่ียวบินท่ี XL1410

เวลาและสายการบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับไฟลในแตละวัน ซ่ึงมีจํานวนท่ีน่ังคอนขางจํากัด

บาย

14.07 น. ถึงสนามบินกวายากิล รถรอรับคณะแลวนําทานเขาสูยานใจกลางเมืองเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุด และมีประชากรมาก
ท่ีสุดของประเทศเอกวาดอร มีประชากรราว 3.8 ลานคน เท่ียวชมบรรยากาศเมืองในยานใจกลางเมือง

ผานชมสวนสาธารณะเซมินาริโอ (Parque Seminario) หรือมีอีกชื่อวา สวนอิกัวนา (Parque de Las Iguanas)
เน่ืองจากเต็มไปดวยตัวอิกัวนา ท้ังบนตนไมและคลานอยูตามพ้ืนดิน บางตัวมีขนาดใหญถึง 5 เมตร มีรูปป้ันแหงอิสรภาพ
(Statue of Liberty)

ผานชมลาสปิญาส (Las Peñas) ยานเกาแกท่ีมีเอกลักษณทางศิลปะ มีแกลเลอรีศิลปะจํานวนมาก บางแหงตั้งอยูในบานท่ี
มีอายุกวา 400 ปี

ผานชมมาเลคอน 2000 (Malecón 2000) โครงการพัฒนาสวนพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร

ผานชมทาน้ําไซมอนโบลิวาร (Simón Bolívar Pier) โดยตั้งใจใหเป็นศูนยกลางใหมของเมือง มีสวนสวนรมรื่นตั้งใกลกับ
ยานรานคา

ค่ํา

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน KLM โดยเท่ียวบินท่ี KL751

ทาอากาศยานบัลทรา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการหมูเกาะกาลาปากอส โดยตั้งอยูบนเกาะบัลทราซ่ึงเป็นหน่ึง
ในหมูเกาะน้ี ท่ีน่ีไดชื่อเป็นทาอากาศยานสีเขียวแหงแรกของโลกในเดือนธันวาคม ปี
2012 ดวยการสรางทาอากาศยานท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยรอบและพยายามสรางผลก
ระทบตอระบบนิเวศนอยท่ีสุด ท้ังการนําทอรีไซเคิลมาสรางอาคาร การใชพลังงานแสง
อาทิตย พลังงานลม การแยกเกลือจากน้ําทะเลใหสามารถใชงานได นวัตกรรมดานสิ่งแวด
ลอมอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจอีกมากมายของทาอากาศยานน้ี

ทาอากาศยานกวายากิล บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการเมืองกวายากิล เมืองหลวงของจังหวัดกวายา และเป็นทา
อากาศยานท่ีพลุกพลานเป็นอันดับสองของประเทศเอกวาดอร ตั้งอยูหางไปทางเหนือของ
เมืองกวายากิลประมาณ 5 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ีไดรับการตั้งชื่อตาม JoséJoaquín
de Olmedo กวีเอกวาดอรผูมีชื่อเสียงคนหน่ึง



วันท่ี 9 ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล - อัมสเตอดัม - จัตุรัส
ดัมสแควร - เรดไรทสตรีท

 หมายเหตุ เวลาและสายการบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับไฟลในแตละวัน ซ่ึงมีจํานวนท่ีน่ังคอนขางจํากัด

กวายากิล

สวนสาธารณะเซมินาริโอ

ลาสปญาส

มาเลคอน 2000

ทานํ้าไซมอนโบลิวาร

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเอกวาดอร และเป็นเมืองทาเรือหลักประจําประเทศ เมืองน้ี
สถาปนาขึ้นครั้งแรกในปี 1538 โดยผูพิชิตชาวสเปนชื่อ Francisco de Orellana เมือง
น้ีเป็นท่ีตั้งของทาเรือพาณิชยท่ีสําคัญท่ีสุดของเอกวาดอร โดยตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของ
แมน้ํากวายา ซ่ึงไหลลงสูมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีอาวกวายากิล สินคานําเขาและสงออก
ระหวางประเทศสวนใหญจะผานท่ีน่ี

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูในเขต Rocafuerte ในใจกลางเมืองกวายากิล สวนน้ีเปิดตัว
ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม ปี 1895 โดยประธานาธิบดีเอลอยดอัลฟาโรท่ี 4 ซ่ึงแต
เดิมทีท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของจัตุรัส Plaza de Armas ในยุคท่ีอยูใตอาณานิคมสเปน ในสวนน้ี
นักทองเท่ียวสามารถเห็นอนุสาวรียของ SimónBolívar รวมถึงตัวอีกัวนาหลากหลาย
สายพันธุ และนกสวยงามตางๆ กระจายอยูตามสวน

เป็นยานท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองกวายากิล ตั้งอยูบนเนินเขาของซานตาอานา เป็นท่ี
รูจักในดานการเป็นพ้ืนท่ีสถาปัตยกรรมสไตลโคโลเนียล และเป็นสถานท่ีท่ีเป็นจุดเริ่มตน
ของการกําเนิดเมือง แตเดิมท่ีน่ีเป็นยานของชาวประม ชางฝีมือ และท่ีอยูอาศัยของผูมั่งมี
ในปี 1982 ท่ีน่ีไดรับการประกาศใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงของประเทศ
เอกวาดอร

เป็นทางเดินริมทะเลริมแมน้ํากวายาในเมืองกวายากิล ตั้งอยูเลียบชายฝ่ังตะวันตกของ
แมน้ําเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร พิพิธภัณฑสวนน้ําพุ หางสรรพสินคา ราน
อาหาร บาร และโรงละคร IMAX แหงแรกของทวีปอเมริกาใต ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในโครงการ
พัฒนาเมืองท่ีสําคัญ โดยไดรับการประกาศใหเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะทางสุขภาพโดยองคการ
อนามัยแหงอเมริกา (POH) และองคการอนามัยโลก (WHO)

เป็นทาริมน้ําเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรยอนไปถึงปี 1820 ซ่ึงแตเดิมท่ีน่ีเป็นถนน Orilla
ซ่ึงเป็นถนนริมน้ําท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีพักผอนท่ีสําคัญของเมือง กระท่ังปี 1999 ท่ีน่ีได
เป็นสวนหน่ึงของโครงการพัฒนาเมืองเชนเดียวกับมาเลคอน 2000 ปัจจุบันเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกแหงของเมืองน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Amsterdam City Centre หรือเทียบเทา



 กิจกรรม บาย

13.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสคิพโพล กรุงอัมสเตอดัม

รถรอรับคณะแลวเดินทางสูกลางใจเมืองอันเป็นท่ีตั้งของจตุรัสแดม (Dam Square) เขตยานใจกลางเมืองท่ีนักทองเท่ียว
นิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจกลางจัตุรัส

และชมถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบท่ี Red Light District อิสระใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมของยุโรป
หรือเลือกพักผอนตามอัธยาศัย

ค่ํา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อิสระใหทานสํารวจยานแหลงบันเทิงของอัมสเตอดัมท่ีมีชื่อเสียงในยาน “เรดไลท”

พักท่ี Novotel Amsterdam City Centre หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู Buffet

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล

อัมสเตอรดัม

จัตุรัสดัมสแควร

เรดไรทสตรีท

 บาย

ชื่อเสียงของทาอากาศยานสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะทา
อากาศยานท่ีใหญและมีความสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีราย
ลอมไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง

เป็นจัตุรัสท่ีตั้งอยูพ้ืนท่ีใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม ซ่ึงมีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้น
ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
สถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจหลายแหง

เป็นยานท่ีประกอบดวยถนนหลายสายเชื่อมตอกัน และเป็นยานท่ีโสเภณีประกอบอาชีพ
ไดอยางถูกกฎหมายของเนเธอรแลนด จะมีการโชวสิ้นคาทางหนาตางรานโดยเปิดไฟ
นีออนเอาไว โดยทางเมืองไดเขาซ้ืออาคารหลายแหงซ่ึงเคยใชเป็นสถานบริการ โดยมี
เจตนาท่ีจะปิดหนาตางโชวสินคาเหลาน้ี และซองจํานวนมากเกี่ยวของกับการตมตุน, การ
คามนุษย และอาชญากรรมชนิดมีการจัดองคกรตางๆ โสเภณีหรือผูหญิงอาชีพพิเศษใน
เมือง ไอโฮเวิรน”ของเนเธอรแลนด

 คํ่า  Novotel Amsterdam City Centre หรือเทียบเทา



วันท่ี 10 บริษัทเจียระไนเพชร - อัมสเตอดัม - ลองเรือกระจก - ทา
อากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล

 กิจกรรม เชา

08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

09.00 น. นําทานชมเมืองอัมสเตอดัม เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ท่ีมีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีคลองมากกวา 165 แหง จนได
รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

การชมเมืองท่ีดีท่ีสุดคือ “ลองเรือหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตามคลองนอยใหญ บานเรือนแบบดัชตเรียงรายริมสองฝ่ังในยุค
ค.ศ.ท่ี 17 เป็นตนมา เรือนําทานลองชมความงามจากเมืองชั้นในสูรอบนอก

แลวจอดใหทานไดแวะเย่ียมชมสถาบันเจียระไนเพชร งานฝีมือของชาวดัชตทีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ชมขั้นตอนการคัด
เพชร เจียระไนเพชร ซ่ึงในปัจจุบันชางฝีมือดัชตสามารถเจียระไนไดถึง 121 เหล่ียม ตลอดจนการกําหนดราคาเพชรในตลาดโลก

บาย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

17.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM เท่ียวบินท่ี KL0875

บริษัทเจียระไนเพชร

อัมสเตอรดัม

ลองเรือกระจก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีราย
ลอมไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง

เป็นเรือหลังคากระจก ท่ีจะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน
แบบชาวดัชตท่ีสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน ซ่ึงระหวางเสนทางลองเรือผาน
บานเรือท่ีจอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 11 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล
ชื่อเสียงของทาอากาศยานสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะทา
อากาศยานท่ีใหญและมีความสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน

 กิจกรรม เชา

10.05 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)เน่ืองจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในโปรแกรม
ไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเป็นตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว

3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ

4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง

5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความ
รําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดิน
ทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทอง
เท่ียวได  

การชําระเงิน
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทาง กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 60,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วัน

นับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วันกอนการ
เดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2562

คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ

คาโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นหองแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบ
ทายในหัวขอ  “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ

คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน

คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐประเทศเนเธอรแลนด (เชงเกน)

คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท /
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึง
ประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว

คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม

สําหรับสายการบิน KLM อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ํา
หนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได
ทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ทานไมอาจปฏิเสธได

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพักและคาอาหารท่ีสั่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
พิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม
 

วีซา



เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศเนเธอรแลนด ใชเวลาย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 

การขอวีซาประเทศเนเธอรแลนด ผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง  

ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศเนเธอรแลนด

พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอ่ืน ตองนําไปแสดงดวยเพ่ือเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบพ้ืนหลังเป็นสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันท้ัง 2
รูป

สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนา
สูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ 

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา  

กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ใน
กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูต
ไมรับบัญชีกระแสรายวัน***

กรณีท่ีบริษัทของทาน เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  

กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอง
ไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู
อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมมีสิทธิเ์รียกรองคืนคาวีซาได

หมายเหตุ
คาทัวรไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

โปรแกรมดังกลาวขางตน เป็นการนําเสนอโปรแกรมทองเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจัดโปรแกรมของแตละวัน
เดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเท่ียวท่ีสมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขท่ีบริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีตั๋ว
เครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนท่ีทานจะชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือ / เงื่อนไขตั๋วกรุป KLM ไมสามารถเปล่ียนผูเดิน
ทางได / กรณีออกตั๋วแลวไมวากรณีใดๆ ไมสามารถทําการ Refund คาตั๋วได รวมถึงเปล่ียนวันเดินทาง หรือเปล่ียนเสนทางการเดิน

๋ ่ ้



ทางได / กรณีผูโดยสารไมสามารถเดินทางไดตามกําหนด และไมไดใชตั๋วเครื่องบินท้ังไป-กลับ และทําการแจงสายการบินกอนทําการ
บิน (แจงในเวลาท่ีสํานักงานสายการบินเปิดทําการเทานั้น) ผูโดยสารจะสามารถขอภาษีน้ํามันคืนจากสายการบินได

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )

การเดินทางเป็นหมูคณะของการบิน KLM ในกรณีตั๋วกรุป จะเป็นไปตามเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินในเครือ Flying
Blue ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทานั้น

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็นคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)

หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 2 ทาน

หองพักแบบ Double คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน

หองพักแบบ Triple Room คือหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3
ทาน (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ) 

หองพักแบบ Single คือหองพักท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน

หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน

หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ

โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดู
รอนเทานั้น  

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับ
เปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบาย
และหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเป็นหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคาใชจายเพ่ิมเติมได

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังปี หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ
ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปิดรับจองผานทาง Online โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริ
ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได
แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะ
ไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชมจากเจาหนาท่ีใน
ชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได  ทานสามารถเรียกรอง
เงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบิน KLMอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และ
นําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง
55 x 35 x 25 เซนติเมตร หรือ 21.5x13.5x10 น้ิว ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของ
กระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน

กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

์



บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ขอแนะนําสําหรับการฉีดไขเหลือง ควรฉีดอยางนอย 1 อาทิตยกอนเดินทาง

วัคซีนไขเหลืองนับวาเป็นวัคซีนพิเศษ ซ่ึงโดยปกติแลวคนไทยเราไมไดฉีด เน่ืองจากไมมีโรคน้ีในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีเพียงบาง
โรงพยาบาลเทานั้นท่ีมีวัคซีนไขเหลืองใหบริการ และสามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนใหไดตามขอกําหนดขององคการอนามัย
โลก

ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไขเหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไดท่ี
1. คลินิกเวชศาสตรทองเท่ียวและการเดินทาง (คลินิกนักทองเท่ียว) โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน

มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ตอ 3034 หรือ 02-306-9145 

2. คลินิกเสริมสรางภูมิคุมกันและอายุรศาสตรการทองเท่ียว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161

3. สถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430

4. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศตางๆ (กรุณาติดตอสอบถามลวงหนา)
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 02-535-1482, 02-535-4245

- ทาเรือกรุงเทพ(คลองเตย) โทร 02-240-2057

- ทาอากาศยานเชียงใหม โทร 053-922-133, 053-200-647

- ทาอากาศยานหาดใหญ โทร 074-251-548

- ทาอากาศยานภูเก็ต โทร 076-351-128

- ทาเรือแหลมฉบัง โทร 038-409-344, 081-996-1375, 086-790-7739

- ทาเรือสงขลา โทร 074-331-206, 074-332-641

- ทาเรือภูเก็ต โทร 076-212-108

- ทาเรือศรีราชา โทร 038-409-344, 081-653-1030 

- ทาเรือมาบตาพุด โทร 081-683-3110

ขอควรรูกอนฉีดวัคซีนไขเหลือง
1.    ตองฉีดกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน

2.    ควรตรวจสอบวามีขอหามหรือขอควรระวังในการฉีดวัคซีนหรือไม ถามีหรือไมแนใจ ควรรีบปรึกษาแพทย 

3.    ตองนําสําเนาหนังสือเดินทาง ในวันพบแพทย มาเพ่ือออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน 

ขอหามในการฉีดวัคซีนไขเหลือง 
1. เด็กทารกอายุตํ่าากวา 6 เดือน 

2. ผูปวยท่ีมีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เชน ผูปวย AIDS, ผูปวยโรคมะเร็ง, ผูปวยท่ีไดรับยาเคมีบําบัด หรือใชยากดภูมิคุมกัน

3. ผูปวยท่ีมีโรคของตอมไทมัส รวมถึงโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis

4. ผูปวยท่ีการแพวัคซีนไขเหลือง หรือสวนประกอบของวัคซีนไขเหลืองชนิดรุนแรง

ปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทยยืนยันวาการไดรับวัคซีนไขเหลืองเพียง 1 โดส จะมีภูมิคุมกันอยูไดตลอดชีวิต และองคการอนามัย
โลกไดยืนยันวาไมจําเป็นตองไดรับวัคซีนไขเหลืองกระตุนทุก ๆ 10 ปี อยางไรก็ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ และกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกบางสวน รวมท้ังประเทศไทย ยังไมไดมีการเปล่ียนแปลง ยังคงมีขอบังคับระบุวา หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไขเหลือง
จะมีอายุ 10 ปี ทําใหผูเดินทางท่ีเคยฉีดวัคซีนไขเหลืองมาแลวมากกวา 10 ปี และจะเดินทางเขาประเทศท่ีมีเขตติดตอของโรคไขเหลือง
ยังคงตองปรึกษาแพทย เพ่ือพิจารณาฉีดวัคซีนและออกหนังสือรับรองใหม
 



การยกเลิก
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 

ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจําท้ังหมด

ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-30 วัน หักมัดจํา 60,000 บาท/ทาน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง หัก 50% ของคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร

ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทัวร

หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถย่ืนขอวีซาไดทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และคาเปล่ียนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วท่ี
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันท้ังหมด ใหถือเป็นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวันเวลาท่ียกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีท่ีทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอ
แนะนําใหทานย่ืนขอวีซาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรูผลเร็วกวาการย่ืนขอวีซาแบบกรุป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ตํ่ากวา 10 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
15 วัน และขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี การ
ลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซ้ือ
ประกันเพ่ิมเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN  บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ท่ีระบุความรับผิดชอบไวในกรม
ธรรมเทานั้น ท้ังน้ีจะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากท่ีสุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีเกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไม
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระมาแลว

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

หากทานประสงคจะขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย 


