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กาลาปากอสกาลาปากอส  

 หมูเ่กาะกาลาปากอส Galapagos เป็นทีรู่จั้กกนัไปทั่วโลก หลังจากทีช่ารล์ส ์ดารว์นิไดเ้ผยแพรท่ฤษฎวีวิัฒนาการ 

ตพีมิพอ์อกไป คณุอาจไมรู่ว้า่เกาะแหง่นีเ้ป็นบา้นของสตัวก์วา่ 9,000 สปีชีส่ ์75% ของสัตวท์ัง้หมดนี้สามารถพบไดท้ีน่ี่ที่

เดยีวในโลก (เชน่เดยีวกบักิง้กา่วา่ยน ้าไดแ้หง่กาลาปากอส) 

 การเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว ทกุวันนีเ้กาะนีอ้ยูใ่นสถานการณ์เฝ้าระวังอยา่งเขม้งวด หลังจากนักท่องเทีย่วหลั่งไหล

เขา้มาชมความเป็นธรรมชาตอินังามพสิทุธิ ์การใหบ้รกิารรองรับนักทอ่งเทีย่ว มผีลตอ่ระบบนเิวศของหมูเ่กาะกาลาปากอส 

ทีถ่กูท าลายลงเรือ่ยๆ จากการเพิม่จ านวนของนักทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ทกุปี ดังนัน้เราควรทราบกฏทีนั่กทอ่งเทีย่วควรรู ้และ

ปฏบิตั ิเมือ่เดนิทางไปทีน่ี ่

กาลาปากอสกาลาปากอส  

 มกีารรณรงคใ์หเ้คารพแบบยัง่ยนื ชา่งภาพหรอืตากลอ้งมอือาชพี จะตอ้งยืน่ขออนุญาตกอ่นเขา้ไปท าเท่านัน้ การ

ถ่ายภาพ หรอืการถ่ายวดีโีอจะตอ้งไม่ใชแ้สงไฟ หรอืแฟลช นักท่องเทีย่วควรตอ้งมจีติส านกึ มากๆ ในการเดนิทางและ

ทอ่งเทีย่ว เพราะหมูเ่กาะกาลาปากอสทัง้พืน้ทีบ่นบกและใตท้ะเลนัน้ เป็นแหล่งธรรมชาตทิีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่ง

มรดกโลก เพือ่รักษาธรรมชาตอินังดงาม ความเป็นหมูเ่กาะมหัศจรรยอ์นัไรก้าลเวลา ของ  Galapagos ไวอ้กีนานเทา่นาน 

กาลาปากอสกาลาปากอส คอือะไร  

 ทีน่ี่คอืหมูเ่กาะกลางแปซฟิิค ของประเทศเอกวาดอร ์อเมรกิาใต ้ซึง่เป็นทรปิทีท่ าไมไ่ดบ้อ่ย ๆ ในชว่งชวีติ  ถอื

เป็นทรปิสักครัง้ในชวีติ ทีพ่เิศษและควรค่าต่อความทรงจ าของหลายคน และเป็นสถานทีท่ีเ่ป็นแรงบันดาลใจผลักดันให ้

คนมากมายจากทั่วโลกฝันทีจ่ะเดนิทางไปหา ไปตามรอยทฤษฎวีวิัฒนาการ ของ ชารล์ ดารว์นิ และไปผจญภยัเพือ่คน้พบ

กับสรรพสิง่ทีเ่ป็นหนึง่เดยีวในโลก ท่ามกลางความหลากหลายสายพันธุข์องสัตวท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ หลายชนดิเป็นสัตว์

พเิศษหนึง่เดยีวทีห่าเจอทีไ่หนไมไ่ด ้นอกจากจะไปสมัผัสดว้ยตัวเองทีน่ีเ่ทา่นัน้ 

 การไปเทีย่วกาลาปากอสเปรียบเสมอืนเป็นทรปิในฝัน การเดนิทางไม่ไดง้่ายอย่างทีค่ดิ ดว้ยความเป็นเกาะที่

ห่างไกลกว่า 1,000 กโิลเมตรจากแผ่นดนิใหญ่ ระยะเวลาในการเดนิทาง รวมถงึค่าใชจ้่าย ตอ้งมีการวางแผนการ

ท่องเทีย่วไวล้่วงหนา้ ในอดตีทีผ่่านมาการจัดโปรแกรมท่องเทีย่วเนน้การใชเ้รอื Yacht ในการไปชมหมูเ่กาะต่างๆ โดย

แบง่เป็น Package แบบ 5 วัน 4 คนืเป็นตน้ไป ซึง่การท่องเทีย่วแบบนี้อาจจะไมถู่กใจนักท่องเทีย่วไทยมากนัก เพือ่ให ้

การเดนิทางเป็นทีช่ ืน่ชอบของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่อยากอยูภ่ายใตก้ฏของการเดนิทางบนเรอืส าราญขนาดย่อม เราขอน า

ทา่นผจญภยัไปตามเกาะตา่งๆ แบบเชา้กลับค ่า ส าหรับทรปิในฝันนี ้ แลว้คณุละ่ พรอ้มทีจ่ะรว่มเดนิทางไปกบัเราหรอืยงั 
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26 ธ.ค. 62 

9 เม.ย. 63 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - กรงุอมัสเตอดมั (เนเธอรแ์ลนด)์ พฤหสับด ี

09.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิประตู 7 เคาน์เตอร ์ P สายการบนิ KLM 

Royal Dutch Airlines เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและ

การเชค็อนิ จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ล่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน

, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ 

หรือเหตุสุดวสิัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้

หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 

และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้

ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

12.15 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่KL876 สูก่รงุอมัสเตอดัม ใชเ้วลาเดนิทาง 12:15 ชัว่โมง 

18.30 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิ Schiphol Airport อัมสเตอดัม หลังผ่านการตรวจ

คนเขา้เมอืงและสมัภาระแลว้ น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พกัโรงแรม Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, 

Schiphol**** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั 

www.radissonblu.com 

 

27 ธ.ค. 62 

10 เม.ย. 63 

กรงุอมัสเตอดมั - กโีต ้(เอกวาดอร)์ ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.15 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงกโิต ้(Quito) ประเทศเอกวาดอร์ โดยสายการบนิ KLM 

Royal Dutch Airlines เทีย่วบนิที ่KL755 
 

***ไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั เนือ่งจากอยูใ่นระหวา่งท าการบนิ*** 

http://www.radissonblu.com/
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16.15 น. ถงึเมอืงกโีต (Quito) เมอืงหลวงของประเทศเอกวาดอร ์ทางภาคตะวันตกเฉียง

เหนอืของทวปีอเมรกิาใต ้บนเนนิเขาปีชนิชา ภเูขาไฟทีย่ังทรงพลังในเทอืกเขา

แอนดสี ความสูงของเมอืงที ่2,850 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลเป็นเมอืงหลวงที่

ตัง้อยู่สูงทีส่ดุเป็นอันดับสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ ประเทศโบลเิวยี ผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร แลว้เดนิทางสูจั่ตรัุสกลางใจเมอืง 

ใชเ้วลาเดนิทาง 12:00 

ชัว่โมง 

 กรุงกโีต (Quito) มชีือ่อย่างเป็นทางการว่า ซานฟรันซสิโกเดกโีต (San 

Francisco de Quito) ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาแอนดสี โดยมเีสน้ศูนยส์ตูรพาดผ่าน 

ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดปี กโีตย้ังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดก

โลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมือ่ปีค.ศ.1978 อสิระเดนิเที่ยวชมเมอืง 

โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล รายลอ้มรอบ Independence 

Square สถานทีป่ระกาศความเป็นอสิรภาพจากสเปนเมือ่วันที่ 10 สงิหาคม 

1809, อาคารรัฐสภา (Presidential Palace), วังแห่งอารบ์ชิอบ, มหาวหิาร

แห่งเมอืง โบสถ์โรมันคาทอลกิ สรา้งขึน้ระหว่างปี 1562-1567 ไดช้ือ่ว่า

เก่าแก่ทีสุ่ดในทวปีอเมรกิาใต,้ โบสถแ์ละวทิยาลัยเยซอูติ ลา กอมปานญา 

(La Compañía) ซึง่มกีารตกแต่งภายในอย่างหรูหรา เป็นตัวอย่างแทข้อง 

“สกุลช่างบาโรคแห่งกีโต”้ ซึง่ผสมผสานศลิปะสเปน. อติาเลียน. มัวร ์

(Moorish), เฟลมชิ (Flemish) และศลิปะพืน้ถิน่ The Church and 

Monastery of St. Francis โบสถโ์รมนัคาทอลกิทีใ่หญท่ีส่ดุในลาตนิอเมรกิา 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าคณะพกั JW Marriott Hotel Quito***** หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.marriott.com 

28 ธ.ค. 62 

11 เม.ย. 63 

กโีต ้- หมูเ่กาะกาลาปากอส - เขตพทิกัษพ์นัธุเ์ตา่ยกัษ ์- อุโมงคล์าวา - 

สถานวีจิยัชารล์ ดารว์นิ 

เสาร ์

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ LATAM เทีย่วบนิที ่XL1413 สูห่มู่ ใชเ้วลาเดนิทาง 3:46 ชัว่โมง 

http://www.marriott.com/
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เกาะกาลาปากอส (Galapagos Islands) หมูเ่กาะกลางมหาสมุทรแปซฟิิกซึง่

ตัง้อยูใ่นแนวเสน้ศนูยส์ตูร หา่งจากแผน่ดนิใหญไ่ปทางทศิตะวันตก 965 ก.ม. 

***เวลาและสายการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับไฟลใ์นแต่ละวัน 

ซ ึง่มจี านวนทีน่ั่งคอ่นขา้งจ ากดั*** 

เครือ่งแวะจอด 1 stop ทีก่วา

ยากลิ 

12.06 น. ถงึสนามบนิบลัทรา (Baltra Airport) ตัง้อยูบ่นเกาะเล็กๆใกล ้เกาะซานตาครซู  

บา่ย รถทอ้งถิน่รอรับคณะสู ่หมูเ่กาะกาลาปากอส มชี ีอ่เสยีงในเรือ่งของความเป็น

ธรรมชาตดิว้ยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด ไดม้ีการคน้พบสัตว์สายพันธุ์

แปลกใหม่มากมายรวมทัง้พืชผักพันธุ์หายากอกีดว้ย หมู่เกาะกาลาปากอส 

ตัง้อยูห่า่งจากทางทศิตะวันตกของประเทศเอกวาดอรไ์ป 965 ก.ม. หรอื 600 

ไมล ์เป็นหมูเ่กาะทีอ่ยูบ่นเสน้ศูนยส์ตูรและในมหาสมทุรแปซฟิิก อดุมไปดว้ย

ระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง และยังจัดเป็นถิน่ที่อยู่อาศัยของ

สิง่มชีวีติหลาก หลายสายพันธุม์ากทีสุ่ดในโลก โดยไดรั้บการขึน้ทะเบยีนให ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตจิากยูเนสโกเมือ่ปีพ.ศ. 2521 แลว้น าท่านเขา้สู่

เขตพทิักษ์พันธุเ์ตา่ยกัษ์กาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve) 

 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย หลังอาหารน าคณะเดนิชมวถิชีวีติของเตา่ยกัษ์กาลาปากอส นับเป็นเตา่บกทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก น ้าหนักเฉลีย่ 150-250 กโิลกรัม ตัวเมยีจะตัวเล็กกว่า

ตัวผู ้ชอบอาศัยในทีพุ่่มไมเ้ตีย้ ในบงึ และเนนิทรายชายฝ่ัง และมอีายุเฉลีย่ 

100-200 ปี ปัจจุบันมีเต่ายักษ์กาลาปาโกสอาศัยอยู่ในธรรมชาตปิระมาณ 

20,000 ตัว ซึง่เป็นผลมาจากการอนุรักษ์และขยายพันธุ ์จากทีเ่คยเหลอือยู่

แค่ 3,000 ตัว เมือ่ปี ค.ศ. 1974 อกีสถานทีห่นึง่ทีน่่าแวะไปชมคอื Lava 

Tunnel ดว้ยหมู่เกาะนี้เกดิจากการสะสมตัวของลาวาจากภูเขาไฟ เมือ่ 7-9 

ลา้นปีมาแลว้ อุโมงคล์าวาอันเกดิจากการเคลือ่นตัวของแมกมา่ ในชัน้ใตด้นิ 

หลังจากภเูขาไฟดับแลว้ก่อใหเ้กดิอโุมงคข์นาดใหญ่ทีนั่กท่องเทีย่วสามารถ

เขา้ไปสมัผัสกบัถ ้าหนิภเูขาไฟได ้นอกจากนี้ยังปล่องภเูขาไฟทีด่ับสนทิ หนา้

ผา และยังมภีเูขาไฟทีย่ังไมด่ับสนทิอยู่หลายแห่ง แมใ้นครสิตศ์ตวรรษที ่20 

กย็งัเกดิภเูขาไฟอยูป่ระปราย ภมูปิระเทศทีโ่ดดเด่น คอืพืน้ผวิทีข่รุขระอันเกดิ

จากภเูขาไฟ ปลอ่งภเูขาไฟ และหนา้ผาทีเ่กดิจากการยบุตัวของมวลลาวา ที่

ปัจจุบันเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของนกหลายสายพันธุแ์ห่งหมู่เกาะกาลาปากอส และ

สถานทีสุ่ดทา้ยของวันนี้ดว้ยการน าท่านเขา้สู่สถานีวจัิยชาลส ์ดารว์นิ (The 

Charles Darwin Research Station หรอื CDRS) ทีไ่ดจ้ัดตัง้ขึน้โดยมลูนธิิ

ชาลส ์ดารว์นิ เป็นหน่วยงานส าคัญทีศ่กึษาดา้นนเิวศวทิยาของหมูเ่กาะ มกีาร
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วางแผนแมบ่ทเป็นครัง้แรก เพือ่คุม้ครองและจัดการอทุยานแห่งชาตกิาลาปา

โกสขึน้ นอกจากนี้ กองทุนสัตวป่์าโลก (WWF) ไดส้่งเสรมิการอนุรักษ์พันธุ์

สัตว์และพืชในหมู่เกาะกาลาปาโกส อสิระใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองที่

เปอร์โตอโยร่า ศูนยก์ลางของเกาะซานตาครูซ ซึง่เป็นย่านโรงแรมที่พัก, 

รา้นอาหาร, รา้นคา้ตา่งๆ  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน (บนเกาะ

ซานตาครซู มขีอ้จ ากดัในเรือ่งขนาดของโรงแรม และจ านวนแหง่ทีใ่หบ้รกิาร) 

 

29 ธ.ค. 62 

12 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - หมูเ่กาะบารโ์ตโลม ี(Bartolome Island) อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. หมูเ่กาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มเีกาะใหญ่ 6 เกาะ และรวมเกาะ

ต่าง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ หมูเ่กาะกาลาปากอสแห่งนี้มชี ือ่เสยีงโด่ง

ดังขึน้มาจากการพบเห็นสตัวต์า่งๆ ทีห่าชมไดย้ากหลายสายพันธุ ์การเดนิทาง

ระหวา่งเกาะเราจะใชเ้รอื Santa Fe Yacht II เพือ่น าท่านสูเ่กาะต่างๆ ในวันนี้

เราจะเริม่เดนิทางสูฝ่ั่งตะวันตกเฉียงเหนอื โดยมจีดุหมายปลายทางทีเ่กาะบาร์

โตโลมลีักษณะของภมูปิระเทศตัง้อยูบ่นภเูขาไฟทีด่ับแลว้ มตีน้ตระบองเพ็ช

รขึน้อยูต่ามพืน้หนิลาวา น าท่านขึน้สู่จุดชมววิ ใหท้่านไดช้มทัศนียภาพแบบ

พาโนรามา และแท่งหนิอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะนี้ เกาะนี้เป็นแหล่งทีอ่ยู่

อาศัยของเพนกวนิแหง่กาลาปากอส 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะไปด าน ้ าชมมวลหมู่ปะการังใตท้ะเลสีสดใส บนชายหาดอันแสน

บรสิทุธิข์องเกาะบารโ์ตโลม ีหรอืทีอ่า่ว Sullivan จนไดเ้วลาน าท่านเดนิทาง

กลับสูท่า่เรอื 
     

Highlights 
Galapago 

Penguins 

Pinnacle 

Rock 
Classic 

Dolp

hins 
Sharks 

Galapagos 

Hawk 

Lava 

Cactus 

Gold 

Sand 

Beach 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน (บนเกาะ

ซานตาครซู มขีอ้จ ากดัในเรือ่งขนาดของโรงแรม และจ านวนแหง่ทีใ่หบ้รกิาร) 

 

30 ธ.ค. 62 

13 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - หมูเ่กาะพลาซา่ (Plazas Island) จนัทร ์
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07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เรอื Santa Fe Yacht II น าคณะเดนิทางสูเ่กาะพลาซา่ใต ้ตัง้อยูท่ศิตะวันออก

ของเกาะซานตาครซู และเป็นสว่นหนึง่ของเกาะพลาซา่เหนือ ถูกคั่นดว้ยชอ่ง

แคบของน ้าทะเลสฟ้ีาเตอรค์อยซ ์น าทา่นขึน้บนเกาะมลีักษณะคลา้ยพรมแดง

ธรรมชาตริอคอยนักทอ่งเทีย่วมาเยอืน เกาะนี้เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของแมวน ้ากาลา

ปากอส เสน้ทางเดนิจะไดพ้บสัตวม์ากมาย นกทะเลก าลังจับปลา, อกิัวน่าบก 

สเีหลือง/น ้าตาล ก าลังกนิตน้กระบอง เพชรเป็นอาหาร และอกิัวน่าทะเล 

ก าลังนอนอาบแดด  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะไปด าน ้าชมปะการังน ้าตืน้ที่ Punta Carrión ไดเ้วลาน าท่านเดนิทาง

กลับสูท่ีพั่กโรงแรม      

Highlights 
Sea 

Lions 

Land 

Iguanas 

Marine 

Iguanas 

Punta 

Carrión 
Sesuvium 

Masked or 

Nazca 

Boobies 

Bifurcated 

Tailed 

Gulls 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน (บนเกาะ

ซานตาครซู มขีอ้จ ากดัในเรือ่งขนาดของโรงแรม และจ านวนแหง่ทีใ่หบ้รกิาร) 

 

31 ธ.ค. 62 

14 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - หมูเ่กาะซานตาเฟ่ องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

08.00 น. เรอื Santa Fe Yacht II น าคณะเดนิทางสูเ่กาะซานตาเฟ่ ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตเ้พยีง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็นถิน่อาศัยของอกิัวน่า

บกสายพันธุเ์ฉพาะบนเกาะแหง่นีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมแีมวน ้านอนกลิง้ไปบน

หากทราย ใหนั้กท่องเทีย่วไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย ฝูงเหยีย่วกาลาปากอสบนิ

อยูเ่หนอืทอ้งฟ้า, ฝงูนกกระสากลางคนื, นกกระเต็น 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย ชว่งเวลาแห่งการ Snorkel on Santa Fe's Bay (Barrington Bay) ทีน่ี่เป็นแหล่ง

สัตวโ์ลกใตท้ะเล อาท ิเต่าทะเล, ปลากระเบน, แมวน ้า ฝูงปลานานาชนดิ และ

ปะการังหลากสตีามแนวโขดหนิ สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางกลับสูโ่รงแรม 
     

Highlights Sea Lions 
Land 

Iguanas 

Galapagos 

Hawk 

Lava 

Lizard 

Cactus 

Forest 

Galapagos 

Dive 

Marine 

Turtles 
Sharks 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 
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 พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน (บนเกาะ

ซานตาครซู มขีอ้จ ากดัในเรือ่งขนาดของโรงแรม และจ านวนแหง่ทีใ่หบ้รกิาร) 

 

1 ม.ค. 63 

15 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - เกาะซมีวัรเ์หนอื พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

08.00 น. เรอื Santa Fe Yacht II น าคณะเดนิทางสูเ่กาะซมีวัรเ์หนอื เพยีง 45 นาท ีทีน่ี่

ถอืเป็นไฮไลตท์ีท่่านจะไดพ้บเห็นนกสายพันธุท์ีห่ายากทีส่ดุในโลก คอื Blue 

Footed Boobies หรอืเรยีกสัน้ๆว่า “บูบ้ ี”้ ลักษณะพเิศษของมันคอืจะมเีทา้

เป็นสฟ้ีาธรรมชาต ินอกจากนี้อาจจะไดพ้บเห็น Red Footed Boobies 

นอกจากนีย้งัเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของนกฟรเีกตจ านวนมาก  
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย ชว่งเวลาแห่งการด าน ้าตืน้ Snorkel on Las Bachas Beach จนไดเ้วลา

พอสมควรน าคณะเดนิทางกลับโรงแรมทีพ่ัก      

Highlights 
Blue Footed 

Boobies 

Frigate 

Birds 

Courtship 

Dance 
Sea Lions Land Iguanas Las Bachas 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน (บนเกาะ

ซานตาครซู มขีอ้จ ากดัในเรือ่งขนาดของโรงแรม และจ านวนแหง่ทีใ่หบ้รกิาร) 

 

2 ม.ค. 63 

16 เม.ย. 63 

กาลาปากอส - กวายากลิ - บนิสูก่รงุอมัสเตอดมั (เนเธอรแ์ลนด)์ พฤหสับด ี

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

08.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิบลัทรา   

11.20 น. สายการบนิ LATAM เดนิทางสูเ่มอืงกวายากลิ โดยเทีย่วบนิที ่XL1410 

***เวลาและสายการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัไฟลใ์นแตล่ะวนั 

ซ ึง่มจี านวนทีน่ั่งคอ่นขา้งจ ากดั*** 

ใชเ้วลาเดนิทาง 1:47 ชัว่โมง 

14.07 น. ถงึสนามบนิกวายากลิ รถรอรับคณะแลว้น าท่านเขา้สู่ย่านใจกลางเมอืงเป็น

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ และมปีระชากรมากทีส่ดุของประเทศเอกวาดอร์ มปีระชากร

ราว 3.8 ลา้นคน เที่ยวชมบรรยากาศเมืองในย่านใจกลางเมือง ผ่านชม

สวนสาธารณะเซมนิารโิอ (Parque Seminario) หรอืมอีกีชือ่ว่า สวนอกิัวนา  
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(Parque de Las Iguanas) เนื่องจากเต็มไปดว้ยตัวอกิัวนา ทัง้บนตน้ไมแ้ละ

คลานอยูต่ามพืน้ดนิ บางตัวมขีนาดใหญถ่งึ 5 เมตร, สวนสาธารณะเซนเทนาริ

โอ (Parque Centenario) ทีม่รีูปปั้นแห่งอสิรภาพ (Statue of Liberty), 

ลาสปิญาส (Las Peñas) ย่านเก่าแก่ทีม่เีอกลักษณ์ทางศลิปะ มแีกลเลอรี

ศลิปะจ านวนมาก บางแห่งตัง้อยูใ่นบา้นทีม่อีายกุว่า 400 ปี, มาเลคอน 2000 

(Malecón 2000) โครงการพัฒนาสว่นพืน้ทีท่างประวัตศิาสตรท์่าน ้าไซมอน

โบลวิาร ์(Simón Bolívar Pier) โดยตัง้ใจใหเ้ป็นศูนยก์ลางใหมข่องเมอืง มี

สว่นสวนรม่รืน่ตัง้ใกลก้บัยา่นรา้นคา้ 

 

17.00 น. รบัประทานอาหารเย็น Box or Restaurant in Airport 

19.55 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ KLM โดยเทีย่วบนิที ่KL751 ใชเ้วลาเดนิทาง 11:25 ชัว่โมง 

3 ม.ค. 63 

17 เม.ย. 63 

กรงุอมัสเตอดมั - อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง - เรดไลท ์ ศกุร ์

13.20 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิสคพิโพล กรงุอมัสเตอดัม รถรอรับคณะแลว้เดนิทาง

สูก่ลางใจเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของจตุรัสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลาง

เมอืงทีนั่กท่องเทีย่วนิยมในการมาเดนิเที่ยวชมเมอืง มพีระราชวังหลวงเดมิ

ตัง้อยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทงิหลากหลายรูปแบบที่ Red 

Light District อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมของยโุรป หรอืเลอืก

พักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อสิระใหท้่านส ารวจย่านแหล่งบันเทงิ

ของอมัสเตอดัมทีม่ชี ือ่เสยีงในยา่น “เรดไลท”์ 

 พกัโรงแรม Novotel Amsterdam City Centre**** หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัราคาเดยีวกนั 

4 ม.ค. 63 

18 เม.ย. 63 

ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชร - สนามบนิ เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นชมเมอืงอัมสเตอดัม เป็นเมอืงหลวงขนาดเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอันดับ

โลก มคีลองมากกวา่ 165 แหง่ จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก การชม

เมอืงที่ดีที่สุดคือ “ล่องเรือหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตามคลองนอ้ยใหญ่ 

บา้นเรอืนแบบดัชตเ์รยีงรายรมิสองฝ่ังในยคุ ค.ศ.ที ่17 เป็นตน้มา เรอืน าท่าน

ล่องชมความงามจากเมอืงชัน้ในสู่รอบนอก แลว้จอดใหท้่านไดแ้วะเยีย่มชม

สถาบันเจยีระไนเพชร งานฝีมอืของชาวดัชตท์ตีกทอดมาจากบรรพบรุุษ ชม

ขัน้ตอนการคัดเพชร เจียระไนเพชร ซึง่ในปัจจุบันช่างฝีมือดัชต์สามารถ
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เจยีระไนไดถ้งึ 121 เหลีย่ม ตลอดจนการก าหนดราคาเพชรในตลาดโลก 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

17.15 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ KLM เทีย่วบนิที ่KL0875 ใชเ้วลาเดนิทาง 10:50 ชัว่โมง 

5 ม.ค. 63 

19 เม.ย. 63 

เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ อาทติย ์

10.05 น. คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare (Adults / 

Child) 

SGL 

Supplement 

NO TKT (ADL / CHD) 

(BKK-AMS // AMS-UIO // 

GYE-AMS // AMS-BKK) 

9 - 19 เมษายน 2563 255,000.- 23,000.- -65,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่13 มถินุายน 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

**กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้ “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรัฐประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 

ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถงึ

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทยไม่เกนิ 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกัน

สขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่น

ความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิ KLM อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และสามารถถอื

สัมภาระขึน้เครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพักและค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 

กรุณาจองทัวร์และช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 61,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 

30 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจน

ในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59-30 วัน หักมดัจ า 61,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 60% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร ์

 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดย

สามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่คอืค่าวซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

และคา่เปลีย่นชือ่ตั๋วเทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพจิารณา
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อนุมตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอื

ยกเลกิพรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่

ท่านไมแ่น่ใจว่าจะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวซีา่

แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถ

รับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดังนี ้การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 

การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องท่านจะไดรั้บจากการซือ้ประกันเพิม่เตมิแบบ OASIS 

TRIPPER PLAN  บรษัิท เอ ดับเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรม์

เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯ

จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 
หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากท่าน

ไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีที่ตั๋วเครือ่งบนิสามารถท า 

REFUND ไดห้รอืไมก่่อนทีท่่านจะช าระเงนิค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอื / เงือ่นไขตั๋วกรุ๊ป KLM ไม่สามารถเปลีย่นผู ้

เดนิทางได ้/ กรณีออกตั๋วแลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ไมส่ามารถท าการ Refund ค่าตั๋วได ้รวมถงึเปลีย่นวันเดนิทาง 

หรือเปลี่ยนเสน้ทางการเดนิทางได ้/ กรณีผูโ้ดยสารไม่สามารถเดนิทางไดต้ามก าหนด และไม่ไดใ้ชต้ั๋ว

เครือ่งบนิทัง้ไป-กลับ และท าการแจง้สายการบนิกอ่นท าการบนิ (แจง้ในเวลาทีส่ านักงานสายการบนิเปิดท าการ

เทา่นัน้) ผูโ้ดยสารจะสามารถขอภาษีน ้ามนัคนืจากสายการบนิได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิ KLM ในกรณีตั๋วกรุ๊ป จะเป็นไปตามเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ

ในเครอื Flying Blue ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 
คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่13 มถิุนายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ

ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 



Page 13 of 19 

 

 

 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

 

 หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 

3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะ

เขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสาร

ของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตุ

หนึง่เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะ

ไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีด

สถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 

 ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิาร

ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิ KLMอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 23 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิอง

สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู 55 x 35 x 25 เซนตเิมตร หรอื 21.5x13.5x10 นิว้ ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิ

ดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่น

ทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณิชย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคน

สว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเนเธอรแ์ลนด์เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณใชเ้วลายืน่ประมาณ  1155  วนัท าการวนัท าการ  

การขอวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด์การขอวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด์  ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา  สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง 

ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายุไม่เกนิ 6 เดือนและ
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เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้

จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้ม

วัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และ

มจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่

ภมูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายใน

ครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย

ระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

ขอ้แนะน าส าหรบัการฉดีไขเ้หลอืงขอ้แนะน าส าหรบัการฉดีไขเ้หลอืง  ควรฉดีอยา่งนอ้ยควรฉดีอยา่งนอ้ย  11  อาทติยก์อ่นเดนิทางอาทติยก์อ่นเดนิทาง  

วัคซนีไขเ้หลอืงนับวา่เป็นวัคซนีพเิศษ ซึง่โดยปกตแิลว้คนไทยเราไมไ่ดฉี้ด เนื่องจากไมม่โีรคนี้ในประเทศไทย ดังนัน้จงึมเีพยีง

บางโรงพยาบาลเท่านัน้ที่มวีัคซนีไขเ้หลอืงใหบ้รกิาร และสามารถออกหนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของ

องคก์ารอนามยัโลก 
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ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซนีไขเ้หลอืง และรับหนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีไดท้ี ่

1. คลนิกิเวชศาสตรท์่องเทีย่วและการเดนิทาง (คลนิกินกัท่องเทีย่ว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอ้น คณะ

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิล โทร. 02-306-9100 ตอ่ 3034 หรอื 02-306-9145  

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

3. สถาบนับ าราศนราดรู กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-3430 

4. ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศตา่งๆ (กรณุาตดิตอ่สอบถามลว่งหนา้) 

 - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโทร 02-535-1482, 02-535-4245 

 - ทา่เรอืกรงุเทพ(คลองเตย) โทร 02-240-2057 

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

 - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่โทร 074-251-548 

 - ทา่อากาศยานภเูก็ต โทร 076-351-128 

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

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

 - ทา่เรอืภเูก็ต โทร 076-212-108 

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

 - ทา่เรอืมาบตาพดุ โทร 081-683-3110 

  

ขอ้ควรรูก้อ่นฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง 

1. ตอ้งฉีดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน 

2. ควรตรวจสอบวา่มขีอ้หา้มหรอืขอ้ควรระวังในการฉีดวัคซนีหรอืไม ่ถา้มหีรอืไมแ่น่ใจ ควรรบีปรกึษาแพทย ์ 

3. ตอ้งน าส าเนาหนังสอืเดนิทาง ในวันพบแพทย ์มาเพือ่ออกสมดุรับรองการฉีดวัคซนี  

 

ขอ้หา้มในการฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง  

1. เด็กทารกอายตุ ่าากวา่ 6 เดอืน  

2. ผูป่้วยทีม่ภีาวะภมูคิุม้กนับกพรอ่ง เชน่ ผูป่้วย AIDS, ผูป่้วยโรคมะเร็ง, ผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบดั หรอืใชย้ากดภมูคิุม้กนั 

3. ผูป่้วยทีม่โีรคของตอ่มไทมสั รวมถงึโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis 

4. ผูป่้วยทีก่ารแพว้ัคซนีไขเ้หลอืง หรอืสว่นประกอบของวัคซนีไขเ้หลอืงชนดิรนุแรง 

 

หมายเหต ุ  

ปัจจุบันมหีลักฐานทางการแพทยย์นืยันว่าการไดรั้บวัคซนีไขเ้หลอืงเพยีง 1 โด๊ส จะมภีมูคิุม้กันอยู่ไดต้ลอดชวีติ และองคก์าร

อนามัยโลกไดย้นืยันว่าไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บวัคซนีไขเ้หลอืงกระตุน้ทุก ๆ 10 ปี อย่างไรก็ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และ

กฎหมายของประเทศสมาชกิบางสว่น รวมทัง้ประเทศไทย ยงัไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลง ยงัคงมขีอ้บังคับระบวุ่า หนังสอืรับรองการ

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
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ฉีดวัคซนีไขเ้หลอืงจะมอีาย ุ10 ปี ท าใหผู้เ้ดนิทางทีเ่คยฉีดวัคซนีไขเ้หลอืงมาแลว้มากกว่า 10 ปี และจะเดนิทางเขา้ประเทศทีม่ี

เขตตดิตอ่ของโรคไขเ้หลอืง ยงัคงตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่พจิารณาฉีดวัคซนีและออกหนังสอืรับรองใหม ่

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (งสถานถตูนัน้ๆขอช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานถูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานถตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 กคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติบรษัิทฯสงวนสทิธหิ ัลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (เงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนดตอ้งปฏบิตัติาม ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


