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กาลาปากอส

หมู่เกาะกาลาปากอส Galapagos เป็ นที่ร้ ูจกั กันไปทัว่ โลก หลังจากที่ชาร์ ลส์ ดาร์ วินได้ เผยแพร่ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ ตีพิมพ์ออกไป
คุณอาจไม่ร้ ูวา่ เกาะแห่งนี ้เป็ นบ้ านของสัตว์กว่า 9,000 สปี ชี่ส์ 75% ของสัตว์ทงหมดนี
ั้
้สามารถพบได้ ที่นี่ที่เดียวในโลก
(เช่นเดียวกับกิ ้งก่าว่ายน ้าได้ แห่งกาลาปากอส)
การเดินทางไปท่องเที่ยว ทุกวันนี ้เกาะนี ้อยูใ่ นสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างเข้ มงวด หลังจากนักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ ามาชมความ
เป็ นธรรมชาติอนั งามพิสทุ ธิ์ การให้ บริ การรองรับนักท่องเที่ยว มีผลต่อระบบนิเวศของหมู่เกาะกาลาปากอส ที่ถกู ทาลายลงเรื่ อยๆ
จากการเพิ่มจานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นทุกปี ดังนันเราควรทราบกฏที
้
่นกั ท่องเที่ยวควรรู้ และปฏิบตั ิ เมื่อเดินทางไปที่นี่

กาลาปากอส

มีการรณรงค์ให้ เคารพแบบยัง่ ยืน ช่างภาพหรื อตากล้ องมืออาชีพ จะต้ องยื่นขออนุญาตก่อนเข้ าไปทาเท่านัน้ การถ่ายภาพ หรื อ
การถ่ายวีดีโอจะต้ องไม่ใช้ แสงไฟ หรื อแฟลช นักท่องเที่ยวควรต้ องมีจิตสานึก มากๆ ในการเดินทางและท่องเที่ยว เพราะหมู่เกาะ
กาลาปากอสทังพื
้ ้นที่บนบกและใต้ ทะเลนัน้ เป็ นแหล่งธรรมชาติที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก เพื่อรักษาธรรมชาติอนั
งดงาม ความเป็ นหมู่เกาะมหัศจรรย์อนั ไร้ กาลเวลา ของ Galapagos ไว้ อีกนานเท่านาน

กาลาปากอส คืออะไร

ที่นี่คือหมู่เกาะกลางแปซิฟิค ของประเทศเอกวาดอร์ อเมริกาใต้ ซึง่ เป็ นทริ ปที่ทาไม่ได้ บอ่ ย ๆ ในช่วงชีวิต ถือเป็ นทริปสักครัง้ ใน
ชีวิต ที่พิเศษและควรค่าต่อความทรงจาของหลายคน และเป็ นสถานที่ที่เป็ นแรงบันดาลใจผลักดันให้ คนมากมายจากทัว่ โลกฝั นที่
จะเดินทางไปหา ไปตามรอยทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ ของ ชาร์ ล ดาร์ วิน และไปผจญภัยเพื่อค้ นพบกับสรรพสิง่ ที่เป็ นหนึ่งเดียวในโลก
ท่ามกลางความหลากหลายสายพันธุ์ของสัตว์ที่เป็ นเอกลักษณ์ หลายชนิดเป็ นสัตว์พิเศษหนึง่ เดียวที่หาเจอที่ไหนไม่ได้ นอกจาก
จะไปสัมผัสด้ วยตัวเองที่นี่เท่านัน้
การไปเที่ยวกาลาปากอสเปรี ยบเสมือนเป็ นทริ ปในฝั น การเดินทางไม่ได้ ง่ายอย่างที่คิด ด้ วยความเป็ นเกาะที่หา่ งไกลกว่า 1,000
กิโลเมตรจากแผ่นดินใหญ่ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้ จ่าย ต้ องมีการวางแผนการท่องเที่ยวไว้ ลว่ งหน้ า ในอดีตที่ผ่าน
มาการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเน้ นการใช้ เรื อ Yacht ในการไปชมหมู่เกาะต่างๆ โดยแบ่งเป็ น Package แบบ 5 วัน 4 คืนเป็ นต้ นไป
ซึง่ การท่องเที่ยวแบบนี ้อาจจะไม่ถกู ใจนักท่องเที่ยวไทยมากนัก เพื่อให้ การเดินทางเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากอยู่
ภายใต้ กฏของการเดินทางบนเรื อสาราญขนาดย่อม เราขอนาท่านผจญภัยไปตามเกาะต่างๆ แบบเช้ ากลับค่า สาหรับทริ ปในฝั นนี ้
แล้ วคุณล่ะ พร้ อมที่จะร่วมเดินทางไปกับเราหรื อยัง
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28 ธ.ค. 60
09.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งอัมสเตอดัม (เนเธอร์ แลนด์ )
พร้ อมคณะที่ ส นามบิ น สุว รรณภูมิ ประตู 7 เคาน์ เตอร์ P สายการบิ น
KLM Royal Dutch Airlines เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ อง
สัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัด
หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การ
เดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท
ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ KL876 สูก่ รุงอัมสเตอดัม
คณะเดินทางถึงสนามบิน Schiphol Airport อัมสเตอดัม
ถึงกรุ งอัมสเตอดัม นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก พร้ อมบริการอาหารค่า
พักโรงแรม Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol ****
หรื อเทียบเท่ าในระดับราคาเดียวกัน
กรุ งอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์ )
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองกิโต้ (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ โดยสายการบิน KLM
Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL755

12.15 น.
18.30 น.
19.30 น.
29 ธ.ค. 60
06.30 น.
10.15 น.

พฤหัสบดี

Local
www.radissonblu.com
ศุกร์
Buffet

***ไม่ มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากอยู่ในระหว่ างทาการบิน***

16.15 น.

ถึงเมืองกีโต (Quito) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของทวีปอเมริ กาใต้ บนเนินเขาปี ชินชา ภูเขาไฟที่ยงั ทรงพลังใน
เทือกเขาแอนดีส ความสูงของเมืองที่ 2,850 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล
เป็ นเมืองหลวงที่ตงอยู
ั ้ ส่ งู ที่สดุ เป็ นอันดับสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ
ประเทศโบลิเวีย ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร แล้ วเดินทางสู่
จัตรุ ัสกลางใจเมือง
กรุงกีโต (Quito) มีชื่ออย่างเป็ นทางการว่า ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San
Francisco de Quito) ตังอยู
้ บ่ นเทือกเขาแอนดีส โดยมีเส้ นศูนย์สตู รพาด
ผ่าน ทาให้ อากาศเย็นสบายตลอดปี กีโต้ ยงั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1978 อิสระเดินเที่ยวชม
เมือง
โดยเฉพาะสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล
รายล้ อมรอบ
Independence Square สถานที่ประกาศความเป็ นอิสรภาพจากสเปน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1809, อาคารรัฐสภา (Presidential Palace), วัง
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19.00 น.
30 ธ.ค. 60
06.00 น.
09.35 น.
12.05 น.

13.30 น.
บ่าย

แห่งอาร์ บิชอบ, มหาวิหารแห่งเมือง โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้ างขึ ้นระหว่าง
ปี 1562-1567 ได้ ชื่อว่าเก่าแก่ที่สดุ ในทวีปอเมริ กาใต้ , โบสถ์และวิทยาลัย
เยซูอิต ลา กอมปานญา (La Compañía) ซึง่ มีการตกแต่งภายในอย่าง
หรูหรา เป็ นตัวอย่างแท้ ของ “สกุลช่างบาโรคแห่งกีโต้ ” ซึง่ ผสมผสาน
ศิลปะสเปน. อิตาเลียน. มัวร์ (Moorish), เฟลมิช (Flemish) และศิลปะ
พื ้นถิ่น The Church and Monastery of St. Francis โบสถ์โรมันคาทอลิก
ที่ใหญ่ที่สดุ ในลาตินอเมริ กา
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก JW Marriott Hotel Quito***** หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน
กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทกั ษ์ พันธุ์เต่ ายักษ์ - อุโมงค์
ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ ล ดาร์ วิน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ XL1413 สูห่ มู่เกาะกาลา
ปากอส (Galapagos Islands) หมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึง่ ตังอยู
้ ่
ในแนวเส้ นศูนย์สตู ร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตก 965 ก.ม.
ถึงสนามบินบัลทรา (Baltra Airport) ตังอยู
้ บ่ นเกาะเล็กๆใกล้ เกาะซานตา
ครูซ
รถท้ องถิ่นรอรับคณะสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส มีชี่อเสียงในเรื่ องของความ
เป็ นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด ได้ มีการค้ นพบสัตว์สาย
พันธุ์แปลก ใหม่มากมายรวมทังพื
้ ชผักพันธุ์หายากอีกด้ วย หมู่เกาะกาลา
ปากอส ตังอยู
้ ห่ า่ งจากทางทิศตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์ ไป 965
ก.ม. หรื อ 600 ไมล์ เป็ นหมู่เกาะที่อยูบ่ นเส้ นศูนย์สตู รและในมหาสมุทร
แปซิฟิก อุดมไปด้ วยระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง และยัง
จัดเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยของสิง่ มีชีวิตหลาก หลายสายพันธุ์มากที่สดุ ในโลก
โดยได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกเมื่อปี
พ.ศ. 2521 แล้ วนาท่านเข้ าสูเ่ ขตพิทกั ษ์ พนั ธุ์เต่ายักษ์ กาลาปากอส
(Tortoise Natural Reserve)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาคณะเดินชมวิถีชีวิตของเต่ายักษ์ กาลาปากอส นับเป็ นเต่า
บกที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก น ้าหนักเฉลี่ย 150-250 กิโลกรัม ตัวเมียจะ
ตัวเล็กกว่าตัวผู้ ชอบอาศัยในที่พมุ่ ไม้ เตี ้ย ในบึง และเนินทรายชายฝั่ ง
และมีอายุเฉลี่ย 100-200 ปี ปั จจุบนั มีเต่ายักษ์ กาลาปาโกสอาศัยอยูใ่ น
ธรรมชาติประมาณ 20,000 ตัว ซึง่ เป็ นผลมาจากการอนุรักษ์ และ
ขยายพันธุ์ จากที่เคยเหลืออยูแ่ ค่ 3,000 ตัว เมื่อปี ค.ศ. 1974 อีกสถานที่
หนึ่งที่น่าแวะไปชมคือ Lava Tunnel ด้ วยหมู่เกาะนี ้เกิดจากการสะสมตัว
ของลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อ 7-9 ล้ านปี มาแล้ ว อุโมงค์ลาวาอันเกิดจากการ
เคลื่อนตัวของแมกม่า ในชันใต้
้ ดิน หลังจากภูเขาไฟดับแล้ วก่อให้ เกิด
อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าไปสัมผัสกับถ ้าหินภูเขาไฟได้
นอก จากนี ้ยังปล่องภูเขาไฟที่ดบั สนิท หน้ าผา และยังมีภเู ขาไฟที่ยงั ไม่ดบั
สนิทอยูห่ ลายแห่ง
แม้ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ก็ยงั เกิดภูเขาไฟอยู่
ประปราย ภูมิประเทศที่โดดเด่น คือพื ้นผิวที่ขรุขระอันเกิดจากภูเขาไฟ
ปล่องภูเขาไฟ และหน้ าผาที่เกิดจากการยุบตัวของมวลลาวา ที่ปัจจุบนั
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกหลายสายพันธุ์แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส
และ
สถานที่สดุ ท้ ายของวันนี ้ด้ วยการนาท่านเข้ าสูส่ ถานีวิจยั ชาลส์ ดาร์ วิน
(The Charles Darwin Research Station หรื อ CDRS) ที่ได้ จดั ตังขึ
้ ้นโดย
มูลนิธิชาลส์ ดาร์ วิน เป็ นหน่วยงานสาคัญที่ศกึ ษาด้ านนิเวศวิทยาของหมู่
เกาะ มีการวางแผนแม่บทเป็ นครัง้ แรก เพื่อคุ้มครองและจัดการอุทยาน
แห่งชาติกาลาปาโกสขึ ้น นอกจากนี ้ กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้
ส่งเสริ มการอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์และพืชในหมู่เกาะกาลาปาโกส อิสระให้ ทา่ น
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Local
www.marriott.com
เสาร์
Buffet

Local

4

ได้ เดินเที่ยวชมเมืองที่เปอร์ โตอโยร่า ศูนย์กลางของเกาะซานตาครูซ ซึง่
เป็ นย่านโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร, ร้ านค้ าต่างๆ

19.00 น.

31 ธ.ค. 60
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

Highlights
18.00 น.

1 ม.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บน
เกาะซานตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่
ให้ บริ การ)
กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์ โตโลมี (Bartolome Island)
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มีเกาะใหญ่ 6 เกาะ และรวม
เกาะต่าง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ หมู่เกาะกาลาปากอสแห่งนี ้มี
ชื่อเสียงโด่งดังขึ ้นมาจากการพบเห็นสัตว์ตา่ งๆ ที่หาชมได้ ยากหลายสาย
พันธุ์ การเดินทางระหว่างเกาะเราจะใช้ เรื อ Santa Fe Yacht II เพื่อนา
ท่านสูเ่ กาะต่างๆ ในวันนี ้เราจะเริ่ มเดินทางสูฝ่ ั่ งตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมี
จุดหมายปลายทางที่เกาะบาร์ โตโลมีลกั ษณะของภูมิประเทศตังอยู
้ บ่ น
ภูเขาไฟที่ดบั แล้ ว มีต้นตระบองเพ็ชรขึ ้นอยูต่ ามพื ้นหินลาวา นาท่านขึ ้นสู่
จุดชมวิว ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา และแท่งหินอันเป็ น
สัญลักษณ์ของเกาะนี ้ เกาะนี ้เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของเพนกวินแห่งกาลา
ปากอส
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะไปดาน ้าชมมวลหมู่ปะการังใต้ ทะเลสีสดใส บนชายหาดอันแสน
บริ สทุ ธิ์ของเกาะบาร์ โตโลมี หรื อที่อ่าว Sullivan จนได้ เวลานาท่าน
เดินทางกลับสูท่ า่ เรื อ
Galapagos Pinnacle
Penguins
Rock

Classic

Dolphins Sharks

Galapagos
Hawk

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บน
เกาะซานตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่
ให้ บริ การ)
กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่ า (Plazas Island)
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เรื อ Santa Fe Yacht II นาคณะเดินทางสูเ่ กาะพลาซ่าใต้ ตังอยู
้ ท่ ิศ
ตะวันออกของเกาะซานตาครูซ และเป็ นส่วนหนึ่งของเกาะพลาซ่าเหนือ
ถูกคัน่ ด้ วยช่องแคบของน ้าทะเลสีฟ้าเตอร์ คอยซ์ นาท่านขึ ้นบนเกาะมี
ลักษณะคล้ ายพรมแดงธรรมชาติรอคอยนักท่องเที่ยวมาเยือน เกาะนี ้เป็ น
ที่อยูอ่ าศัยของแมวน ้ากาลาปากอส เส้ นทางเดินจะได้ พบสัตว์มากมาย
นกทะเลกาลังจับปลา, อิกวั น่าบก สีเหลือง/น ้าตาล กาลังกินต้ นกระบอง
เพชรเป็ นอาหาร และอิกวั น่าทะเล กาลังนอนอาบแดด
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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อาทิตย์
Buffet

Local

Lava
Cactus

Gold
Sand
Beach

Local

จันทร์
Buffet

Local
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บ่าย

Highlights
18.00 น.

2 ม.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

Highlights
18.00 น.

3 ม.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

Highlights

นาคณะไปดาน ้าชมปะการังน ้าตื ้นที่ Punta Carrión ได้ เวลานาท่าน
เดินทางกลับสูท่ ี่พกั โรงแรม
Sea
Lions

Land
Iguanas

Marine
Iguanas

Punta
Carrión

Sesuvium

Masked or
Bifurcated
Nazca
Tailed Gulls
Boobies
Local

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บน
เกาะซานตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่
ให้ บริ การ)
กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่
อังคาร
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เรื อ Santa Fe Yacht II นาคณะเดินทางสูเ่ กาะซานตาเฟ่ ตังอยู
้ ท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ เพียง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็ นถิ่นอาศัยของอิกวั
น่าบกสายพันธุ์เฉพาะบนเกาะแห่งนี ้เท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีแมวน ้านอน
กลิ ้งไปบนหากทราย ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ฝูงเหยี่ยวกา
ลาปากอสบินอยูเ่ หนือท้ องฟ้า, ฝูงนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น และ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ช่วงเวลาแห่งการ Snorkel on Santa Fe's Bay (Barrington Bay) ที่นี่
เป็ นแหล่งสัตว์โลกใต้ ทะเลอาทิ เต่าทะเล, ปลากระเบน, แมวน ้า ฝูงปลา
นานาชนิด และปะการังหลากสีตามแนวโขดหิน สมควรแก่เวลานาคณะ
เดินทางกลับสูโ่ รงแรม
Land Galapag
Lava
Cactus Galapagos
Marine
Sea Lions
Sharks
Iguanas os Hawk Lizard Forest
Dove
Turtles
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บน
เกาะซานตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่
ให้ บริ การ)
กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์ เหนือ
พุธ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เรื อ Santa Fe Yacht II นาคณะเดินทางสูเ่ กาะซีมวั ร์ เหนือ เพียง 45 นาที
ที่นี่ถือเป็ นไฮไลต์ที่ทา่ นจะได้ พบเห็นนกสายพันธุ์ที่หายากที่สดุ ในโลก คือ
Blue Footed Boobies หรื อเรี ยกสันๆว่
้ า “บู้บี ้” ลักษณะพิเศษของมันคือ
จะมีเท้ าเป็ นสีฟ้าธรรมชาติ นอกจากนี ้อาจจะได้ พบเห็น Red Footed
Boobies นอกจากนี ้ยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกฟรี เกตจานวนมาก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ช่วงเวลาแห่งการดาน ้าตื ้น Snorkel on Las Bachas Beach จนได้ เวลา
พอสมควรนาคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พกั
Fri
gat
Courtship
Blue Footed Boobies
e
Sea Lions Land Iguanas Las Bachas
Dance
Bir
ds
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18.00 น.

4 ม.ค. 61
07.30 น.
08.30 น.
11.20 น.
14.15 น.

17.00 น.
20.10 น.
5 ม.ค. 61
13.35 น.
19.00 น.

6 ม.ค. 61
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
17.15 น.
7 ม.ค. 61
10.05 น.
(หมายเหตุ

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บน
เกาะซานตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่
ให้ บริ การ)
กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุ งอัมสเตอดัม (เนเธอร์ แลนด์ )
พฤหัสบดี
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินบัลทรา
สายการบิน LATAM เดินทางสูเ่ มืองกวายากิล โดยเที่ยวบินที่ XL1410
ถึงสนามบินกวายากิล รถรอรับคณะแล้ วนาท่านเข้ าสูย่ า่ นใจกลางเมือง
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ และมีประชากรมากที่สดุ ของประเทศเอกวาดอร์ มี
ประชากรราว 3.8 ล้ านคน เที่ยวชมบรรยากาศเมืองในย่านใจกลางเมือง
ผ่านชมสวนสาธารณะเซมินาริโอ (Parque Seminario) หรื อมีอีกชื่อว่า
สวนอิกวั นา (Parque de Las Iguanas) เนื่องจากเต็มไปด้ วยตัวอิกวั นา
ทังบนต้
้ นไม้ และคลานอยูต่ ามพื ้นดิน บางตัวมีขนาดใหญ่ถงึ 5 เมตร,
สวนสาธารณะเซนเทนาริ โอ (Parque Centenario) ที่มีรูปปั น้ แห่ง
อิสรภาพ (Statue of Liberty), ลาสปิ ญาส (Las Peñas) ย่านเก่าแก่ที่มี
เอกลักษณ์ทางศิลปะ มีแกลเลอรี ศิลปะจานวนมาก บางแห่งตังอยู
้ ใ่ นบ้ าน
ที่มีอายุกว่า 400 ปี , มาเลคอน 2000 (Malecón 2000) โครงการพัฒนา
ส่วนพื ้นที่ทางประวัติศาสตร์ ทา่ น ้าไซมอนโบลิวาร์ (Simón Bolívar Pier)
โดยตังใจให้
้
เป็ นศูนย์กลางใหม่ของเมือง มีสว่ นสวนร่มรื่ นตังใกล้
้ กบั ย่าน
ร้ านค้ า
รั บประทานอาหารเย็น
Box or Restaurant in Airport
ออกเดินทางโดยสายการบิน KLM โดยเที่ยวบินที่ KL755
กรุ งอัมสเตอดัม - อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้ ง - เรดไลท์
ศุกร์
คณะเดินทางถึงสนามบินสคิพโพล กรุงอัมสเตอดัม รถรอรับคณะแล้ ว
เดินทางสูก่ ลางใจเมือง อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมของยุโรป
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อิสระให้ ทา่ นสารวจย่านแหล่ง
บันเทิงของอัมสเตอดัมที่มีชื่อเสียง “เรดไลท์”
พักโรงแรม Novotel Amsterdam City Centre**** หรือเทียบเท่ าใน
ระดับราคาเดียวกัน
ล่ องเรื อหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบิน
เสาร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านชมเมืองอัมสเตอดัม เป็ นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงติด
อันดับโลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลก การชมเมืองที่ดีที่สดุ คือ “ล่องเรื อหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตาม
คลองน้ อยใหญ่ บ้ านเรื อนแบบดัชต์เรี ยงรายริ มสองฝั่ งในยุค ค.ศ.ที่ 17
เป็ นต้ นมา เรื อนาท่านล่องชมความงามจากเมืองชันในสู
้ ร่ อบนอก แล้ ว
จอดให้ ทา่ นได้ แวะเยี่ยมชมสถาบันเจียระไนเพชร งานฝี มือของชาวดัชต์ที
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ชมขันตอนการคั
้
ดเพชร เจียระไนเพชร ซึง่ ใน
ปั จจุบนั ช่างฝี มือดัชต์สามารถเจียระไนได้ ถึง 121 เหลี่ยม ตลอดจนการ
กาหนดราคาเพชรในตลาดโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL 875
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน
จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
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PERIOD

Tour Fare (Adults / Child)

28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561

215,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

SGL
Supplement

22,500.-

NO TKT
ADL / CHD

-73,000.-

▪ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
▪ ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
▪ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **
กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
▪ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
▪ ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
▪ ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาธารณรัฐประเทศเนเธอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
▪ ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER
PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า
75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้
ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
▪ หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ า
ของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
▪ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ใน
ความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
▪ สาหรับสายการบิน KLM อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลด
สัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ อง
น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้





ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลง
กันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 60,000 บำทต่ อผู้
เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่ อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตาม
วันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

เมือ่ ท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชือ่ บัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด
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หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

8

ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-30 วัน
หักมัดจา 60,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดย
สามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ ที่เกิดขึ ้นตามจริ ง
และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อ
ยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่
แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
▪ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่ า 10 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติม
แบบ OASIS TRIPPER PLAN บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้
ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และ
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น
ผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ
ทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ / เงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ป KLM ไม่สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางได้ / กรณีออกตัว๋ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ไม่สามารถทาการ Refund ค่าตัว๋ ได้ รวมถึงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรื อเปลี่ยนเส้ นทางการเดินทางได้ / กรณีผ้ โู ดยสารไม่สามารถเดินทางได้ ตามกาหนด และไม่ได้ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน
ทังไป-กลั
้
บ และทาการแจ้ งสายการบินก่อนทาการบิน (แจ้ งในเวลาที่สานักงานสายการบินเปิ ดทาการเท่านัน)
้
ผู้โดยสารจะสามารถขอภาษี น ้าคืนจากสายการบินได้
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
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การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบิน KLM ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป จะเป็ นไปตามเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน
ในเครื อ Flying Blue ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออก
ตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
▪ ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
▪ ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
▪ ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สาหรับพัก 1 ท่าน
▪ ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่
มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่
มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ อง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
▪ การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ า
ชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ใน
เอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า
หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทาง
บริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
▪ ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การ
ในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
▪ สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบิน KLMอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
▪ สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่ม
เป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง 55 x 35 x 25 เซนติเมตร หรื อ 21.5x13.5x10 นิ ้ว ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบิน
ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
์
กับข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
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เดินทาง
▪ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000
บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมี
ข้ อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
การขอวีซา่ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศเนเธอร์ แลนด์

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและ
เหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่
ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 - 6แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
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หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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