
 
 

 

 

10 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส  
 (ตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาต.ิ... ต้นก าเนิดแห่งวิวัฒนาการของสัตว์หลายพันธุ์ และ ครั้ง

หนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนแผ่นดิน เส้น อิเควเตอร)์ 
 

 

 

 

TOUR CODE : SA1515FZ 
ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. เยือน เอกวาดอร์ และ กาลาปากอส.... 

กิโต (เอกวาดอร์) พักค้าง 2 คืน – กาลาปากอส – บัลทรา – ซานตาครูซ  
ซานเตียโก้ – บาโธโลม – นอร์ธ ซีมัวร์   – กวายากิล  

 219,900 บาท 

ก าหนดการเดินทาง 
7-16 สิงหาคม / 16-25 ตุลาคม / 4-13 ธันวาคม 



 
 

 

 

10 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส  
 

กิโต (เอกวาดอร์) พักค้าง 2 คืน – กาลาปากอส – บัลทรา – ซานตาครูซ  
ซานเตียโก้ – บาโธโลม – นอร์ธ ซีมัวร์   – กวายากิล 

ล่องเรือ Galapagos Legend Luxury รอบหมู่เกาะกาลาปากอส  
 

 
 

วันแรก กรุงเทพ – อัมสเตอร์ดัม 
 

09.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส แถว P 1-15 
ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุง อัมสเตอร์ดัม  ประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยสายการ บินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส  
เที่ยวบิน KL876 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง  ทั้งนี้



 
 

 

 

สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเคร่ืองบิน 
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 (แนะนํา ให้ท่านเตรียมกระเป๋าเล็ก  สําหรับพักค้างคืน 1 คืน ที่อัมสเตอร์ดัม  ก่อนขึ้นเคร่ืองในวันรุ่งขึ้น สําหรับ

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะทําการ Check through ไปยังสนามบินกิโต ประเทศเอกวาดอร์)  
 

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง อัมสเตอร์ดัม – กิโต (เอกวาดอร์ – พักค้าง 2 คืน) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก 
07.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินสคิปโพลล์ (AMS) เพื่อเชคอิน 
10.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) โดยเที่ยวบิน KL751 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.40 ชั่วโมง) 

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า และอาหารกลางวัน 
บนเคร่ืองบิน  

14.45 น. เดินทางถึงสนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
    

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองกิโต (Quito) หรือชื่อทางการคือ  ซานฟรันซิสโกเดกีโต  (San Francisco de Quito) เป็น
เมืองหลวง ของประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งตั้งอยู่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ทวีปอเมริกาใต้  สําหรับ เมืองกีโต
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ในแอ่งแม่น้ํากวายาบัมบา บนเนินเขาปีชินชา (15,728 ฟุต; 4,794 เมตร) ภูเขาไฟ
ที่ยังทรงพลังในเทือกเขาแอนดีส ความสูงของเมืองอยู่ที่ระดับ 9,300 ฟุต (2,850 เมตร) เหนือระดับน้ําทะเล จึงทํา
ให้กีโตเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดเป็นอันดับสอง ของโลก  นอกจากนี้ เอกวาดอร์ยัง มีอํานาจอธิปไตยเหนือ
หมู่เกาะกาลาปา กอส (หมู่เกาะโกลอง ) ในแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ  
965 กิโลเมตร (ประมาณ 600 ไมล์) เน่ืองจากประเทศนี้ต้ังอยู่บริเวณที่ เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านจึงได้รับการต้ังชื่อ
ตามคําในภาษาสเปนว่า Ecuador ซึ่งก็ตรงกับ "Equator" ในภาษาอังกฤษนั่นเอง  

  นําท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองกีโตซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้
เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของ มนุษยชาติ เมื่อปี ค .ศ. 1978 โดยเร่ิมจาก จตุรัสอิสรภาพ (Independence 
Square) จตุรัสที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมกําลังของคนในชาติ โดยเอกวาดอร์ได้ประกาศอิสรภาพจากการปกครอง
ของสเปนในวันที่ 10 สิงหาคม 1809 ณ จตุรัสแห่งนี้ ดังนั้นที่นี่จึงเปรียบเสมือนสถานที่แห่งการประกาศความ
เป็นไทของประชาชนในชาติ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบจตุรัสยังเป็ นสถานที่ตั้งของอาคาร สิ่งก่อสร้างที่มี
ความสําคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โบสถ์, พระราชวัง, และ อาคารรัฐสภาของประเทศเอกวาดอร์ นําท่าน แวะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


 
 

 

 

ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Presidential Palace) สร้างขึ้นในปี 1809 ปัจจุบันเป็นอาคารรัฐสภาและสถานที่ราชการ
ของประเทศเอกวาดอร์  จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับอารค์บิชอบพาเลส (Archbishop’s palace) ได้เวลานําท่าน
เข้าชมความงดงามของโบสถ์ประจําเมือง (Metropolitan Cathedral หรือ The Cathedral of Quito) เป็นโบสถ์
โรมันคาทอลิกประจําเมืองกีโต  สร้างขึ้นในปี 1562-1567 ซึ่งมีความสําคัญกับประเทศเอกวาดอร์ โ บสถ์แห่งนี้
สร้างขึ้นหลังจากที่สเปนได้ขยายอาณานิคมและเข้ามายึดครองเมืองกีโต โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่
ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้   

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Mercure Alameda Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

 
 
วันท่ีสาม เท่ียวชมเมืองกีโต – เมืองปิชินชา – Monument of Middle of the World City  
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นําท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญกับเมืองกีโต โดยเร่ิมจาก The Basilica of the National Vow หรือ

ที่รู้จักในนาม Basilica Church ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์นีโอ- โกธิคขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยห้องโถงชาเปล กว่า 24 ห้อง นําท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 
จากนั้นนําท่านชมจตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) หรือที่รู้จักในนาม El San Francisco จตุรัส
แห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์และอารามของ เซ็นต์ ฟรานซิส (Church and Monastery of St. Francis) สร้างขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 16 สถาปัตยกรรมบริเวณจตุรัสแห่งนี้เป็นแบบโคโลเนียลละตินอเมริกา นําท่านชมความงามของ
อารามเซ็นต์ ฟรานซิส แ ละ สถาปัตยกรรมโดยรอบบริเวณ  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสถานที่เก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์แห่งชนชาติเอกวาดอร์ตามอัธยาศัย 



 
 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิชินชา  (Pichincha) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกีโตประมาณ 26 กิโลเมตร อันเป็น
ที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งใจกลางโลก (Monument of the Middle of the World) เป็นอนุสาวรีย์ที่สูงประมาณ 30 
เมตร สร้างขึ้นในปี 1979-1982 สําหรับเมืองปิชินชาแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญเนื่องจากในปี 1736 เป็นเมือง
ที่ใช้เป็นสถานที่วัดละติจูดของเส้ นอิเควเตอร์และพิสูจน์สมมติฐานเร่ืองโลกกลม (measure latitude at the 
Equator and prove the roundness of the Earth) โดยทีมนักวิทยาศาตร์ชาวเอกวาดอร์ นําทีมโดย เพโดร วินเซนต์ 
มอลโดนาโด (Pedro Vicente Maldonado) ในการพิสูจน์และวัดละติจูดของเส้นอิเควเตอร์  นําท่านสั มผัส
ประสบการณ์การถ่ายรูปที่ละติจูด 00, 00, 00 ได้เวลานําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อินทินันโซล่า (Intinan Solar 
Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิธีการวัดละติจูดเส้นอิเควเตอร์ในสมัยก่อน และ แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาแอนดิส ตั้งแต่สมัย 500 BC ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในอดีตและภูมิปัญญาของนักวิทยาศาตร์ในสมัยก่อนในการหาจุดกึ่งกลางโลก ได้เวลานําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองกีโต 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Mercure Alameda Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 



 
 

 

 

วันท่ีสี่ เปิดโลกกาลาปากอส โดยเรือ Galapagos Legend Cruise – เกาะซานตาครูซ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ  Breakfast box 
05.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินกีโต เพื่อเชคอิน 
06.55 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะกาลาปากอส โดยเที่ยวบิน AV1632 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง) 
 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินบัลทรา (Baltra) แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก อัน

เป็นส่วนหน่ึงของเอกวาดอร์ และองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้หมู่เกาะกาลาปากอส เป็นมรดกโลกเมื่อปี 
1978 เพราะมีพืชพันธุ์หายากและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์มากมาย ทั้งบนเกาะและบริเวณทะเลโดยรอบ 

 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือบัลทรา (Baltra) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz) 
เพื่อทําการเชคอินขึ้นเรือ “Galapagos Legend Cruise” ซึ่งเป็นเรือสําราญที่ใช้ในการล่องเพื่อเข้าชมหมู่เกาะ
น้อยใหญ่ที่อยู่ภายใต้หมู่เกาะกาลาปากอส  

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บ่าย เรือสําราญ “Galapagos Legend” นําท่านเดินทางสู่ เกาะซานตาครูซ  (Santa Cruz Island) ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูง
บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะกาลาปากอส เมื่อเรือจอดเทียบท่า ที่เกาะแห่งนี้ เจ้าหน้าที่เรือสําราญ  นํา
ท่านเที่ยวชม  เขตพิทักษ์พันธุ์ เต่ายักษ์กาลาปากอส  (Giant Land Tortoise Natural Reserve)  ให้ท่านได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติของเต่ายักษ์กาลาปากอสอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีอายุขัยยืนยาวตั้งแต่ 150-200 ปี น้ําหนักของเต่าแต่ละตัวนั้น
เมื่อโตเต็มวัยจะหนักถึง  250-300 กิโลกรัมเลยทีเดียว จากนั้นนําท่านชม แท่งเสาลาว่า (Lava Tubes) รวมไปถึง
อุโมงลาว่า (Lava Tunnel) ซึ่งเกิดจากเถ้าหินภูเขาไฟและการประทุของภูเขาไฟเมื่อคร้ังอดีตกาล ก่อตัวขึ้น มาเป็น
แท่งหินและอุโมงค์รูปทรงประหลาด น่าอัศจรรย์ยิ่ง  บริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ต้ังของ ปากปล่องภูเขาไฟ  (Pit 
Crater) ซึ่งนักโบราณคดีได้วิเคราะห์แล้วว่าเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินในอดีต นอกจากนี้บริเวณนี้เป็นทําเล
ทองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายสายพันธุ์แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส จากนั้นได้เวลานําท่านกลับสู่เรือสําราญ 



 
 

 

 

 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 เรือสําราญออกเดินทางสู่ ท่าเอกาส เกาะซานเตียโก้ (Ega port , Santiago Island) 
 

วันท่ีห้า  เกาะซานเตียโก้ – บาโธโลม  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 เรือสําราญนําท่านเดินทางสู่ เกาะซานเตียโก้  (Santiago Island) ณ ท่าเอกาส (Egas port) ซึ่งตั้งชื่อไว้เป็นอนุสรณ์

แด่ นาย จอร์จ เอกาส ผู้ซึ่งเป็นผู้เร่ิมสํารวจเกาะแห่งนี้เมื่อปี ค .ศ.1930 และได้เปิดเหมืองเกลือขึ้น ณ เชิงเขาภูเขา
ไฟชูการ์โลฟ  (Sugarloaf Volcano) หลังจากที่ชาร์ลส ดาร์วิน ได้ค้นพบครั้งแรกเมื่อ ค .ศ.1835 นอกจากนี้จุดเด่น
ของสถานที่แห่งนี้คือ หาดสีดํา (Volcano Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสะสมของเถ้าถ่านภูเขาไฟในอดีต 
เจ้าหน้าที่เรือสําราญจะนําท่านเดิน ชมความสวยงามของเกาะ พร้อมเก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์
หลากหลายสายพันธุ์  ไม่ว่าจะเป็นสิงโตทะเล (Sea lion) ซึ่งตั้งรกราก (Colony) อยู่บริเวณรอบๆหาด และนก
หลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น นกเพลิแกน นกบู้บี้ตีนฟ้า นกฟิ้นช์ ฯลฯ นอกจากนี้ทางคณะอาจมีโอกาสได้
พบปะกับ อีกั วน่าทะเล  (Marine Iguana) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายหาดก็เป็นได้ สมควรแก่เวลานําท่านขึ้นเรือ
สําราญเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะบาโธโลม (Batolome Island) 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 



 
 

 

 

บ่าย  เรือสําราญเทียบท่า ณ เกาะบาโธโลม  (Batolome Island) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของหมู
เกาะกาลาปากอส จุดสูงสุดของเกาะสูงเพียง 114 เมตรจากระดับน้ําทะเล สภาพพื้นผิวของเกาะเป็นรูปทรง
ประหลาดตะปุ่มตะป ่าที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติและการประทุของภูเขาไฟในอดีต ก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพอัน
น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงด้านการดําน้ําดูธรรมชาติและปะการังมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งเน่ืองด้วย
จากสภาพความใสสะอาดของน้ําและอ่าวรูปทรงจันทร์เสี้ยว ส่งผลให้สภาพคลื่นที่ไม่แรงมาก ทําให้สิ่งมีชีวิตใต้
ทะเลมักนิยมอาศัยอยู่บริเวณนี้  หากโชคดี ท่านอาจได้พบกับสิงโตทะเล เต่ าทะเล และนกเพนกวินระหว่างการ
ดําน้ําดูปะการังก็เป็นได ้อิสระให้ท่านเก็บบรยากาศริมหาด หรือดําน้ํา  (Snorkling) เพื่อชมทัศนีภาพใต้นํ้าบริเวณ
ที่เจ้าหน้าที่เรือจัดเตรียมไว้ให้ ถึงเวลาสมควรแก่เวลานําท่านกลับขึ้นเรือสําราญ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 เรือสําราญออกเดินทางสู่ดรากอนฮิลล์ เกาะซานตาครูซ (Dragon Hill , Santa Cruz) 
 

 
 

วันท่ีหก  เกาะซานตาครูซ (ดราก้อนฮิลล์) – เกาะนอร์ธซีมัวร์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 เรือสําราญเทียบท่า ณ ดราก้อนฮิลล์ (Dragon Hill) เกาะซานตาครูซ อีกหนึ่งเกาะในหมู่เกาะกาลาปากอส ซึ่งเป็น

ที่อยู่อาศัยของนกฟลามิงโก้ (***ตามฤดูกาล) และอิกัวน่าบกจํานวนมาก  เจ้าหน้าที่เรือจะพาท่านเดินชมลัดเลาะ
จากริมชายหาดเข้าสู่บริเวณบึงหรือบ่อนํ้า เพื่อชมนกฟลามิงโก้ (Flamingo) นกสีชมพูสดใส ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนสีของการผัดขนตามธรรมชาติ ว่ากันว่าสารสีชมพูที่ปกคลุมขนตามร่างกายเกิดจากสารอาหารที่ตัวนก 
ฟลามิงโก้ได้รับเข้าไป โดยยิ่งสารอาหารอุดมสมบูรณ์เท่าไร สีชมพูตามร่างกายจะยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้น บริเวณรอบๆ
ท่านยังสามารถพบอิกัวน่าบก ซึ่งมีสีสั นแปลกตาและแตกต่างไปจากอิกัวน่าทะเลที่ท่านได้พบเห็นในวันที่ผ่าน
มา นอกจากนี้ท่านยังสามารถมีโอกาสได้พบนกนานาพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดาร์วิน
ฟิ้นช์ มอกกิ้งเบิร์ด ฯลฯ 

 
 



 
 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บ่าย เรือสําราญนําท่านสู่  นอร์ธ ซีมัวร์  (North Semour) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานตาครูซ นับเป็นเกาะที่
นักท่องเที่ยวชุกชุมที่สุดในหมู่เกาะกาลาปากอส เน่ืองจากอยู่ใกล้ที่ตั้งของสนามบินบัลทรา และเกาะซานตาครูซ 
นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกบูบี้หลากหลายสายพันธุ์ ทั้ งนกบูบี้ตีนสีฟ้า , บูบี้หน้ากาก และ บู้บี้ตีนสีแดง อีกทั้ง
ยังเป็นที่อยู่ของ ฝูงสิงโตทะเลตัวผู้ ที่ส่งเสียงร้องข่มขวัญเพื่อต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่และแย่งชิงตัวเมีย 
เจ้าหน้าที่เรือสําราญจะนําท่านลงสํารวจเกาะเล็กๆแห่งนี้ ซึ่งบริเวณชะหง่อนผาของเกาะเป็นที่อยู่อ าศัยของนก
โจรสลัด (Frigate birds) นกขึ้นชื่ออีกชนิดของกาลาปากอสและเป็นสัตว์ที่ต้องมาดูให้ได้ นกโจรสลัดเป็นนกที่มี
กระพุ้งแก้มสีแดงและสามารถพองตัว ขยายขนาดได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะ นอร์ธซีมัวร์  จน
ได้เวลาอันสมควรนําท่านกลับขึ้นเรือสําราญ สมควรแก่เวลานําท่านกลับขึ้นเรือสําราญเพื่อเดินทางสู่ สนามบิน
บัลทราในวันรุ่งขึ้น 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันท่ีเจ็ด ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์กาลาปากอส เซอร์โร โคโลราโด เกาะซานคริสโตบอล 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
  เรือสําราญนําท่านมุ่งสู่เกาะบัลทราเพื่อเตรียมเชคอินและขึ้นเคร่ืองสู่เมืองกวายากิล (Guayaguill) อีกหนึ่งเมือง

ใหญ่ของเอกวาดอร์ 
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินกาลาปากอส สู่ สนามบินกวายากิล โดยเที่ยวบิน AV1633  
  (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 
13.20 น. เดินทางถึงเมืองกวายากิล ประเทศเอกวาดอร์ 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย นําท่านเดินทางท่องเที่ยวใน เมืองกวายากิล (Guayaquill) หรือชื่อทางการคือ  ซานเตียโกเดกวาย ากิล เป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของประเทศเอกวาดอร์  เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกวายัส ตั้งอยู่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศ กวายากิลตั้งอยู่ฝั งตะวันตกของแม่น้ํากวายัสที่ไหลลงมหาสมุทรแปซิฟิกที่อ่าวกวายากิล  อัน
เน่ืองจากสถานที่ตั้งทําให้เมืองเป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศเอกวาดอร์  นําท่านเข้าชม
สวนประวัติศาสตร์แห่งกวายากิล (Parque Historico Guayaquill) ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
เอกวาดอร์บนพื้นที่กว่า 8 เอเคอร์ แบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 3 โซนคือ โซนสัตว์ป่า (Wildlife zone), โซน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


 
 

 

 

วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในอดีต (Tradition zone) และ โซนหมู่บ้านจําลอง (Urban zone) นอกจากนี้
ภายในบริเวณยังมีการจัดสวนดอกไม้อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการ
แสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวเอกวาดอร์ตามอัธยาศัย 

ค่ํา                 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Wydham Guayagil Hotel ***** หรือเทียบเท่า  
วันท่ีแปด กวายากิล – ซิตี้ทัวร์  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเที่ยวชมความโดดเด่นและความน่าทึ่งของเมืองกวายากิล ซึ่งได้รับสมญาน ามว่า “ไข่มุกแห่งแปซิฟิก ” 

(The Pacific Pearl) โดยทัวร์เร่ิมจาก Seminario Park หรือที่รู้จักโดยในนาม “อิกัวนาปาร์ค” เน่ืองจากสวนแห่งนี้
เป็นที่อนุรักษ์และอยู่อาศัยของอิกัวนา โดยภายในสวนแห่งนี้ยังมีโบสถ์สไตล์โกธิคที่สวยงามและสําคัญของ
เมืองนี้ นําท่าน เข้าชมความงามภายในโบสถ์  จากนั้นนําท่านสู่ย่าน Waterfront และ Malecon 2000 ซึ่งเป็นย่าน
ธุรกิจที่มีอาคารและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย หลากสีสัน เหมาะแก่การบันทึกภาพเป็นอย่างยิ่ง  
นําท่านสู่ย่านลาส ปีนาส (Las Penas) ซึ่งเป็นย่านที่มีสถาปัตยกรรมอาคารสิ่งก่อสร้างโบราณสไตล์โคโลเนีย ลที่
มีความคลาสสิคและสวยงาม เหมาะแก่การบันทึกภาพอาคารโบราณแห่งเอกวาดอร์ จากนั้นนําท่าน เข้าชมโบสถ์
ซานโต โดมินโก (Santo Domingo) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองกวายากิล สร้างขึ้นในปี 1548 โดยชาว
โดมินิกัน แต่ถูกไฟไหม้เสียหายในปี 1625 โดยพวกโจรสลัด หลังจากนั้นได้มีการบูรณะโบสถ์แห่งแรกของเมือง
กวายากิลขึ้นมาใหม่ในปี 1938 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสีสันของบ้านเมืองและความงดงามภายในโบสถ์แห่งนี้
ตามอัธยาศัย 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

 บ่าย นําท่านเดินทางสู่ มอลล์ เด โซล (Mal De Sol) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองกวายากิล มีร้านค้า
มากกว่า 250 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากก่อนบินกลับกรุงเทพฯ ตามอัธยาศัย  



 
 

 

 

 

15.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินกวายากิล (Guayaquil)  
18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินกวายากิล (GYE) สู่สนามบิน อัมสเตอร์ดัม (AMS) โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม  รอยัล 

ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที่ KL 755 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) 
 

 
 

วันท่ีเก้า  อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพมหานคร 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน  

 

13.15 น. เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที ่KL875  
  (ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 
 

วันท่ีสิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ห้องพักเรือส าราญ Galapagos Legend Luxury Cruise 

 
รองรับผู้โดยสารได้ 100 คน, Deluxe, fully air conditioned Galapagos cruise ship 

(เตียงนอนสามารถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 
Balcony Suite cabin (ห้องพักแบบมีระเบียง) 

 
Junior Suite Cabin       Standard Plus Cabin Sea desk 

(ห้องพักแบบหน้าต่าง)          (ห้องพักแบบหน้าต่างเล็ก)   

    
 

http://www.cruisedeckplans.com/DP/Main/subcatdetail.php?ship=Celebrity%20Infinity&cat=Interior


 
 

 

 

10 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส 
TOUR CODE : SA1515FZ 

ก าหนดการเดินทาง 
7-16 สิงหาคม / 16-25 ตุลาคม / 4-13 ธันวาคม 

อัตราค่าบริการ ส.ค. – ธ.ค 

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  พักห้องคู่ Standard plus ท่านละ 219,900  

พักเด่ียว ห้อง Standard Plus Cabin เพิ่มเงินท่านละ (รวม 7 คืน) 60,000 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบหน้าต่าง (พักห้องคู่ Junior Suite) ท่านละ 19,000 

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (พักห้องคู่ Balcony Suite) ท่านละ  35,000 

เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  199,900 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  195,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 170,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 เมษายน 2558) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้  
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวเอกวาดอร์-กาลาปากอส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KLM (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 



 
 

 

 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวัคซีนฉีดไข้เหลือง (การฉีด  1 คร้ัง ครอบคลุมได้ 10 ปี และ ต้องฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 121 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 120 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์ ) 
* ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์ ) 
 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง  ต่ ากว่า 15 ท่าน  โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาก ารจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ  

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน



 
 

 

 

เท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 
 ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า

ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได้  

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเคร่ืองได้  ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 



 
 

 

 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตราฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วน
ที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่น 
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน ) 
 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร  
8. สูตบิัตร (กรณีเด็กต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 



 
 

 

 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี 

 

- บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี  รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร , ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน  เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกัน 
 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 



 
 

 

 

10 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส  
TOUR CODE : SA1515FZ 

ก าหนดการเดินทาง 
7-16 สิงหาคม     16-25 ตุลาคม       4-13 ธันวาคม 

 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ห้องพัก 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล์ อาหาร 
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*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองท่ีนั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02-428 2125 *** 
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