
 
 

 

13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส  

 

 

 

ท่ีสุดแห่งทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ)…. เยือน เอกวาดอร์ และ กาลาปากอส.... 

กิโต (เอกวาดอร์)– กาลาปากอส – บัลทรา – เกาะซานตาครูซ – ปุนตา วิเซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลล่า) - อ่าว

เออร์บิน่า (เกาะอิซเบลล่า) – แอ่งทากาส - ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้ – อ่าวซัลลิแวน - หาดบาแชส (เกาะซาน

ตาครูซ) - เกาะมอสคิวรา– เกาะนอรธ์ ซีมวัร์ - เกาะซานตาเฟ่ – เกาะเซาท์พลาซ่า – เกาะซานคริสโตบอล 

เร่ิมต้น 259,900 บาท 

CODE  TOUR  :  CA150113FF 
 

(พกัห้อง Standard Plus / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และทิปสําหรับเรือ Galapagos Coral I & II) 



 
 

 

 

13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส  
 

 
 

7 ม.ค. 2562 กรุงเทพ – อัมสเตอร์ดัม 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคเุทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยลั ดัชช์ แอร์ไลน์ส แถว P 1-15 

ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

12.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินเค แอล เ อ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส 

เท่ียวบิน KL876 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.35 ช ัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง  ทั้ง น้ี

สายการบินฯ มบีริการ อาหารกลางวนั และอาหารเย็น บนเคร่ืองบิน 

18.30 น. เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 (แนะนํา ให้ทา่นเตรียมกระเป๋าเล็ก สําหรับพกัคา้งคืน 1 คืน ท่ีอมัสเตอร์ดัม กอ่นข้ึนเคร่ืองในวนัรุ ่ง ข้ึน สําหรับ

กระเป๋าเดินทางใบใหญจ่ะทาํการ Check through ไปยงัสนามบินกโิต ประเทศเอกวาดอร์)  
 



 
 

 

 คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Mercure Airport Hotel **** หรือเทยีบเท่า  

 

8 ม.ค. 2562 อัมสเตอร์ดัม – กิโต  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั 

07.30 น. นําทา่นเดินทางสู่สนามบินสคิปโพลล์ (AMS) เพื่อเชคอิน 

10.15 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกโิต (ประเทศเอกวาดอร์) โดยเท่ียวบิน KL751 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.40 ช ัว่โมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีสว่นตวัทุกท่ีนั่ง ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ และอาหารกลางวนั  

บนเคร่ืองบิน  

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินกโิต (ประเทศเอกวาดอร์) นําทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
    

บา่ย  นําทา่นเดินทางสู่เมืองกิโต (Quito) หรือชื่อทางการคือ ซานฟรันซิสโกเดกิโต (San Francisco de Quito) เ ป็น

เมอืงหลวงของประเทศเอกวาดอร์ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต  ้สําหรับเมืองกิโต

ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศ ในแอง่แมน่ํ้ ากวายาบมับา บนเนินเขาปีชินชา ภูเขาไฟท่ียังทรงพลังในเทือกเขา

แอนดีส ความสูงของเมอืงอยูท่ี่ระดบั 9,300 ฟุต (2,850 เมตร) เหนือระดบันํ้ าทะเล จึงทําให้กิโตเป็นเมืองหลวงท่ี

ตั้งอยูสู่งท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก  นอกจากน้ีเอกวาดอร์ยงัมอีาํนาจอธิปไตยเหนือหมูเ่กาะกาลาปากอส (หมู ่

เกาะโกลอง) ในแปซิฟิก ซ่ึงตั้งอยูห่า่งจากแผน่ดินใหญไ่ปทางทิศตะวนัตกประมาณ 965 กิโลเมตร (ประมาณ 

600 ไมล์) เน่ืองจากประเทศน้ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีเส้นศูนย์สูตรพาดผา่นจึงได้รับการตั้งชื่อตามคําในภาษาสเปนวา่ 

Ecuador ซ่ึงกต็รงกบั "Equator" ในภาษาองักฤษนั่นเอง นําทา่นเ ท่ียวชมความงามของเมืองกิโตซ่ึงเ ป็นเมืองท่ี

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ้(UNESCO) ให้เป็นเมอืงมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของมนุษยชาติเมื่อ

ปี ค.ศ. 1978 โดยเร่ิมจากจตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) จตุรัสท่ีเปรียบเสมือนศูนย์รวมกาํลังของคนใน

ชาติ โดยเอกวาดอร์ไดป้ระกาศอิสรภาพจากการปกครองของสเปนในวนัท่ี 10 สิงหาคม 1809 ณ จตุรัสแห่ง น้ี 

ดงันั้นท่ีน่ีจึงเปรียบเสมอืนสถานท่ีแหง่การประกาศความเป็นไทของประชาชนในชาติ นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั

อาคารรัฐสภา (Presidential Palace) สร้าง ข้ึนในปี 1809 ปัจจุบันเป็นอาคารรัฐสภาและสถานท่ีราชการของ

ประเทศเอกวาดอร์ จากนั้นนําทา่นแวะถา่ยรูปกบัอารค์บิชอบพาเลส (Archbishop’s palace) ได้เวลานําทา่นเข้า

ชมความง ดงามของโบสถ์ประจําเมือง (Metropolitan Cathedral หรือ The Cathedral of Quito) เ ป็นโบส ถ์

โรมนัคาทอลิกประจาํเมอืงกโิต สร้างข้ึนในปี 1562-1567 ซ่ึงมีความสําคัญกบัประเทศเอกวาดอร์ โบสถ์แห่ง น้ี

สร้างข้ึนหลงัจากท่ีสเปนไดข้ยายอาณานิคมและเขา้มายึดครองเมอืงกโิต โบสถ์แห่ง น้ีได้ชื่อวา่เ ป็นโบสถ์ท่ีเกา่แก ่

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%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%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


 
 

 

ท่ีสุดในทวปีอเมริกาใต ้  

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
   

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Grand Mercure Alameda Hotel **** หรือเทยีบเท่า   
 

 
 

9 ม.ค. 2562  เปิดโลกกาลาปากอส โดยเรือ Galapagos Coral I & Coral II – เกาะซานตาครูซ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ  Breakfast box 

05.00 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินกโิต เพื่อเชคอิน 

06.55 น. ออกเดินทางสูห่มูเ่กาะกาลาปากอส โดยเ ท่ียวบิน AV1632 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

09.20 น. เดินทางถึงสนามบินบลัทรา (Baltra) แหง่หมูเ่กาะกาลาปากอส (Galapagos) ซ่ึงอยูก่ลางมหาสมุทรแปซิฟิก อนั

เป็นสว่นหน่ึงของเอกวาดอร์ และองค์การยูเนสโก ได้ข้ึนทะเบียนให้หมูเ่กาะกาลาปากอส เป็นมรดกโลกเมือ่ปี 

1978 เพราะมพีืชพนัธ์ุหายากและสัตวห์ายากใกล้สูญพนัธ์ุมากมาย ทั้งบนเกาะและบริเวณทะเลโดยรอบ 

 นําทา่นเดินทางสู่ทา่เรือบลัทรา (Baltra) ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของหมูเ่กาะซานตาครูซ (Santa Cruz) 

เพื่อทาํการเชคอินข้ึนเรือ “Galapagos Coral II”  ซ่ึงเป็นเรือสําราญท่ีใชใ้นการลอ่งเพื่อเขา้ชมหมูเ่กาะน้อยใหญท่ี่

อยูภ่ายใตห้มูเ่กาะกาลาปากอส  

 
 



 
 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บา่ย  เรือสําราญ “Galapagos Coral II” นําทา่นเดินทางสูเ่กาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) เกาะใหญอ่ันดับ 2 ของ

กาลาปากอส มผูีค้นอาศยัอยูใ่นเมอืงชื่อปัวร์โต อาโยรา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสํานักงานอุทยานแห่งชาติกาลาปากอส

และสถาบนัวจิยัชาร์ลส์ ดาร์วนิ ซ่ึงมกีารเพาะพนัธ์ุเตา่ยกัษ์กาลาปากอส นําทา่นสู ่ซานตาครูซไฮแลนด์ เ ป็นพื้นท่ี

ป่าดิบปกคลุมรอบปลอ่งภูเขาไฟท่ีเต็มไปดว้ยพืชพนัธ์ุไมท่ี้นา่สนใจ ตลอดจนนกภูเขาเฉพาะถ่ินของกาลาปากอส

หลายชนิด สว่นดา้นเหนือของเกาะจะเป็นอา่วใหญคื่อคาเลตา ทอร์ทูกา เนกรา (Caleta Tortuga Negra) อันมีหาด

ทรายสีขาวทอดยาว บนชายหาดดา้นในเป็นป่าชายเลน มบึีงนํ้ าท่ีอาศยัของนกกระทุงและเหลา่นกฟลามิงโก นํา

ทา่นทอ่งเท่ียวชมความงามของธรรมชาติบริเวณ ซานตาครูซไฮแลนด์ ซ่ึงทา่นจะได้สัมผัสกบัทัศนียภาพและพืช

พ ันธ์ุแปลกตาท่ีข้ึนอยูบ่ริเวณปลอ่งภูเขาไฟแห่ง น้ี  นํ าทา่นเ ท่ียวชม เขตพิทักษ์พ ันธ์ุเตา่ยักษ์กาลาปากอส 

(Highlands Tortoise Natural Reserve)  ให้ทา่นไดสั้มผสักบัธรรมชาติของเตา่ยกัษ์กาลาปากอสอยา่งใกล้ชิด ซ่ึงมี

อายุขยัยืนยาวตั้งแต ่150-200 ปี นํ้ าหนักของเตา่แตล่ะตวันั้นเมือ่โตเต็มวยัจะหนักถึง  250-300 กิโลกรัมเลยทีเ ดียว 

จากนั้นนําทา่นชม แทง่เสาลาวา่ (Lava Tubes) รวมไปถึงอุโมงลาวา่ (Lava Tunnel) ซ่ึง เกิดจากเถ้าหินภูเขาไฟ

และการประทุของภูเขาไฟเมือ่คร้ังอดีตกาล กอ่ตวัข้ึนมาเป็นแทง่หินและอุโมงค์รูปทรงประหลาด น ่าอัศจรรย์ย่ิง 

บริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นท่ีตั้งของ ปากปลอ่งภูเขาไฟ (Pit Crater) ซ่ึงนักโบราณคดีได้วิเคราะห์แล้ววา่เกิดจากการ

ยุบตวัของแผน่ดินในอดีต นอกจากน้ีบริเวณน้ีเป็นทาํเลทองซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกหลายสายพันธ์ุแห่งหมูเ่กาะ

กาลาปากอส จากนั้นไดเ้วลานําทา่นกลบัสูเ่รือสําราญ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลงัอาหารคํ่าอิสระให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 เรือสําราญออกเดินทางสู ่ปุนตา วเิซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลลา่) 

 

10 ม.ค. 2562  ปนุตา วิเซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลล่า) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

  นําทา่นชมแหลมปุนตา วนิเซนต์เต โรคา (Punta Vincente Roca) บนเกาะอิซเบลลา่ (Isabella Island) ซ่ึง เ ป็นเกาะ

ท่ีมลีกัษณะเป็นผา อนัเกดิจากการระเบิดของภูเขาไฟ และเป็นแหลง่ ท่ีอยูข่องนกทะเลนานาชนิด ไมว่า่จะเป็น 

นกนอดด้ีสีนํ้ าตาล, นกนาซกา้ บูบ้ี และท่ีบริเวณแหลมแหง่น้ียงัเป็นท่ีอยูข่องนกเพนกวิน แห่งกาลาปากอส หาก

ทา่นสนใจบริเวณน้ีเป็นแหลง่ดาํนํ้ ากบัเพนกวนิท่ีดีท่ีสุดของเกาะกาลาปากอส และ ยงัเป็นแหลง่ ท่ีอยูข่องเตา่เ ขียว 

(Green Turtle) แหง่กาลาปากอส อีกดว้ย 



 
 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนับนเรือสําราญ 

บา่ย  นําทา่นสูปุ่นตา เอสปิโนซา (Punta Espinosa) แหง่เกาะเฟอร์นานดินา่ (Fernandina Island) เกาะท่ีมีอายุน้อยท่ีสุด

แหง่หมูเ่กาะกาลาปากอส และเป็นเกาะท่ีอยูอ่าศยัของเหลา่อิกวันา นอกจากน้ีบริเวณรอบๆเกาะยังสามารถพบ

เห็นเพนกวนิ กาลาปากอส ซ่ึงอาศยัอยูโ่ดยรอบบริเวณ บริเวณน้ียงัเ ป็นจุดดํานํ้ า (Snorkeling) กบัเหลา่สัตว์ตา่งๆ

แหง่เกาะกาลาปากอส ไมว่า่จะเป็น เพนกวนิ และ อิกวันา่ทะเล รวมถึงปูแดง และ นกตา่งๆ รวมถึงเตา่ทะเล 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลงัอาหารคํ่าอิสระให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 เรือสําราญออกเดินทางสู ่อา่วเออร์บินา่ แหง่เกาะอิซเบลลา่ 
 

11 ม.ค. 2562  อ่าวเออร์บิน่า (เกาะอิซเบลล่า) – แอ่งทากาส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

  นําทา่นเดินทางสูอ่า่วเออร์บินา่ แหง่เกาะอิซเบลลา่ ซ่ึงเป็นอา่วท่ีเกดิจากการยกตัวของเปลือกโลก และสามารถ

พบเห็นหินลาวากอ้นใหญ ่ตั้งตระหง ่านในบริเวณน้ี อา่วแห่ง น้ีตั้งอยูใ่นบริเวณภูเขาไฟ อาซิโด (Alcedo 



 
 

 

Volcano) และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของอิกวันา่ และ เตา่ยกัษ์กาลาปากอส อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพความสวยงามและ

ความนา่รักของสัตวท์ะเลนานาชนิด 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนับนเรือสําราญ 

บา่ย  นําทา่นเดินทางสูแ่อง่ทากาส (Tagus Cove) ซ่ึงเป็นแอง่ท่ีถูกคน้พบโดยชาร์ส ดาร์วิน ซ่ึงได้นําเ รือ HMS Beagle 

มาคน้พบเกาะกาลาปากอสในปี 1835 นําทา่นเดินทางสูเ่นินท่ีสามารถชมและเกบ็ภาพแอง่ทากาสแห่ง น้ี  จากนั้ น

อิสระให้ทา่นไดเ้ดินเลน่ หรือ เลือกดาํนํ้ าบริเวณทะเลรอบแอง่ทากาส ซ่ึงทา่นสามารถพบเห็นสิงโตทะเล, เตา่

ทะเล, ปลาตา่งๆ ตลอดจนเพนกวนิ แหง่เกาะกาลาปากอส สมควรแกเ่วลานําทา่นกลบัข้ึนเรือสําราญ 

 

 คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลงัอาหารคํ่าอิสระให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 เรือสําราญออกเดินทางสู ่เกาะซานเตียโก ้

 

12 ม.ค. 2562  ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้ – อ่าวซัลลิแวน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 เรือสําราญนําทา่นเดินทางสูเ่กาะซานเตียโก ้(Santiago Island) ณ ทา่เอกาส (Egas port) ซ่ึงตั้งชื่อไวเ้ ป็นอนุสรณ์

แด ่นาย จอร์จ เอกาส ผูซ่ึ้งเป็นผูเ้ร่ิมสํารวจเกาะแหง่น้ีเมือ่ปี ค.ศ.1930 และไดเ้ ปิดเหมืองเกลือข้ึน ณ เชิง เขาภูเขา

ไฟชกูาร์โลฟ (Sugarloaf Volcano) หลงัจากท่ีชาร์ลส ดาร์วนิ ไดค้น้พบคร้ังแรกเมื่อ ค.ศ.1835 นอกจากน้ีจุดเดน่

ของสถานท่ีแห่ง น้ี คือ หาดสีดํา (Volcano Black Beach) ซ่ึง เกิดจากการสะสมของเถ้าถา่นภูเขาไฟในอดีต 

เจา้หน้าท่ีเรือสําราญจะนําทา่นเ ดินชมความสวยงามของเกาะ พร้อมเก็บภาพความน ่าประทับใจของสัตว์

หลากหลายสายพนัธ์ุ ไมว่า่จะเป็นสิงโตทะเล (Sea lion) ซ่ึงตั้งรกราก (Colony) อยูบ่ริเวณรอบๆหาด และนก

หลากหลายสายพนัธ์ุ อาทิเชน่ นกเพลิแกน นกบู้บ้ีตีนฟ้า นกฟ้ินช์ ฯลฯ นอกจากน้ีทางคณะอาจมีโอกาสได้



 
 

 

พบปะกบั อีกวันา่ทะเล (Marine Iguana) ซ่ึงอาศัยอยูบ่ริเวณชายหาดก็เ ป็นได้ สมควรแกเ่วลานําทา่นข้ึนเ รือ

สําราญเพื่อมุง่หน้าสูอ่า่วซลัลิแวน 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

 

 

บา่ย  เรือสําราญนําทา่นมุง่หน้าสูอ่า่วซลัลิแวน (Sullivan Bay) ซ่ึงเป็นอา่วท่ีเกดิจากหลอมตัวของลาวา และเกิดการยก

ตวัของแผน่ดินทาํให้เกดิเป็นหินกอ้นใหญเ่ล็ก และพื้นท่ีหาดสีดาํ อนัเกดิจากลาวา เจา้หน้าท่ีจะเป็นผู้คอยอํานวย

ความสะดวกและนําทา่นสํารวจเส้นทางน้ี  นอกจากน้ีบริเวณอา่วซัลลิแวน ยัง เ ป็นอา่วท่ีเ ป็นจุดดํานํ้ าแบบ 

Snorkeling ไดดี้อีกจุดหน่ึง ซ่ึงทา่นสามารถพบเห็นสิงโตทะเล, เตา่ ตลอดจน ปลากระเบน ได้ในอา่วแห่ง น้ี 

สมควรแกเ่วลานําทา่นกลบัข้ึนเรือสําราญ 

 
 คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลงัอาหารคํ่าอิสระให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 เรือสําราญออกเดินทางสู ่เกาะซานตาครูซ 



 
 

 

 

13 ม.ค. 2562  หาดบาแชส (เกาะซานตาครูซ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

  เรือสําราญนําทา่นสูห่าดบาแชส (Bachas Beach) อันเป็นอา่วท่ีเ รือรบสมยัสงครามโลกคร้ัง ท่ี 2 มาเกยต้ืนท่ีน่ี 

นอกจากน้ีบริเวณหาดทรายแหง่น้ียงัเป็นจุดวา่ยนํ้ าท่ีดีอีกแห่งของเกาะซานตาครูซ เจ้าหน้าท่ีจะนําทา่นเ ดินสู่

บริเวณอนัเป็นท่ีวางไขแ่ละท่ีอยูข่องนกแวดด้ิง และยงัเป็นท่ีอยูข่องอิกวันา่ทะเล และ นกฟลาเมนโก และยัง เ ป็น

อา่วท่ีวางไขข่องเตา่ทะเลเขียวอีกดว้ย 

 

 นําท่านเชคเอาท์จากเรือ Galapagos Coral II เพือ่เชคอินสู่ Galapagos Coral I (ห้อง Junior Suite) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บา่ย  เรือสําราญ “Galapagos Coral I” นําทา่นเดินทางสูเ่กาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) เกาะใหญอ่ันดับ 2 ของ

กาลาปากอส มผูีค้นอาศยัอยูใ่นเมอืงชื่อปัวร์โต อาโยรา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสํานักงานอุทยานแห่งชาติกาลาปากอส

และสถาบนัวจิยัชาร์ลส์ ดาร์วนิ ซ่ึงมกีารเพาะพนัธ์ุเตา่ยกัษ์กาลาปากอส นําทา่นเข้าชมอุทยานแห่งชาติกาลาปา

กอสและสถาบนัวจิยัชาร์ลส์ ดาร์วิน  ซ่ึง เ ป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์นานาชนิดท่ีอาศัยอยูใ่นหมูเ่กาะกาลาปากอส 

รวมถึงเตา่ยกัษ์กาลาปากอส ซ่ึงภายในศูนย์ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของระบบนิเวศวิทยาและการดํารงชีวิตตาม

ธรรมชาติของเตา่ยกัษ์กาลาปากอส และ สัตว์อ่ืนๆ ดังนั้ นการเพาะพันธ์ุและการอนุรักษ์จึง เน้นอิงให้สัตว์ได้

พึ่งพาและดาํรงชีพตามหว่งโซอ่าหาร ทา่นจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัเตา่ยักษ์กาลาปากอส ซ่ึงมีนํ้ าหนักกวา่ 300 

กโิลกรัมหากโตเต็มท่ี รวมถึงสัตวห์น้าตาประหลาดๆมากมายท่ีอาศัยอยูใ่นเกาะกาลาปากอส อิสระให้ทา่นได้

บนัทึกภาพกบัเตา่ยกัษ์และสัตวน์านาชนิด รวมถึงพืชพนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตในบริเวณหมูเ่กาะแหง่น้ี 
 

http://singhadiscovery.com/
http://singhadiscovery.com/


 
 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลงัอาหารคํ่าอิสระให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 เรือสําราญออกเดินทางสูเ่กาะมอสคิวรา 

  

14 ม.ค. 2562  เกาะมอสคิวรา– เกาะนอรธ์ ซีมัวร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 นําทา่นเดินทางสูเ่กาะมอสคิวรา (Mosquera Island) ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยูร่ะหวา่งเกาะบัลทราและ เกาะซีมอร์ 

เกาะมอสคิวราเป็นเกาะอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสัมผสัประสบการณ์ทอ่งเท่ียวกาลาปากอส เมื่อเ รือจอดเทียบทา่

ท่ีเกาะแห่ง น้ี  เจ้าหน้าท่ีเ รือสําราญ นําทา่นเ ท่ียวชมภูเขาไฟมอสคิวรา (Volcanic Mosquera Islet) และหาด

ทรายขาวอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวน์านาพนัธ์ุ ไมว่า่จะเป็นนกพีลีเกนสีนํ้ าตาล, นกบูบ้ี, สิงโตทะเล ให้ทา่นได้สัมผัส

กบัธรรมชาติและฝูงสิงโตทะเล, ปูลาวา และ สัตวน์านาชนิดท่ีอาศยัอยูใ่นเกาะแห่ง น้ี  ได้เวลานําทา่นกลับสู่เ รือ

สําราญ 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บา่ย เรือสําราญนําทา่นสู ่นอร์ธ ซีมวัร์ (North Semour) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานตาครูซ นับเ ป็นเกาะท่ี

นักทอ่งเท่ียวชกุชมุท่ีสุดในหมูเ่กาะกาลาปากอส เน่ืองจากอยูใ่กลท่ี้ตั้งของสนามบินบลัทรา และเกาะซานตาครูซ 



 
 

 

นอกจากน้ียงัเป็นท่ีอยูข่องนกบูบ้ีหลากหลายสายพนัธ์ุ ทั้งนกบูบ้ีตีนสีฟ้า, บูบ้ีหน้ากาก และ บู้บ้ีตีนสีแดง อีกทั้ง

ยงัเป็นท่ีอยูข่อง ฝูงสิงโตทะเลตัวผู ้ ท่ีส่ง เ สียงร้องขม่ขวญัเพื่อตอ่สู้แยง่ชิงความเป็นใหญแ่ละแยง่ชิงตัวเมีย 

เจา้หน้าท่ีเรือสําราญจะนําทา่นลงสํารวจเกาะเล็กๆแหง่น้ี ซ่ึงบริเวณชะหง ่อนผาของเกาะเป็นท่ีอยูอ่าศัยของนก

โจรสลดั (Frigate birds) นกข้ึนชื่ออีกชนิดของกาลาปากอสและเป็นสัตวท่ี์ตอ้งมาดูให้ได้ นกโจรสลัดเ ป็นนกท่ีมี

กระพ ุง้แกม้สีแดงและสามารถพองตวั ขยายขนาดได้ อิสระให้ทา่นได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะนอร์ธซีมวัร์ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นกลบัข้ึนเรือสําราญ 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลงัอาหารคํ่าอิสระให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

15 ม.ค. 2562  เกาะซานตาเฟ่ – เกาะเซาท์พลาซ่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

  เรือสําราญเทียบทา่ ณ เกาะซานตาเฟ่ (Santa Fe Island) หรือท่ีรู้จกัในนามเกาะแบร์ร่ิงตัน (Barrington Island) ซ่ึง

เป็นเกาะท่ีตั้งอยูใ่จกลางของหมูเ่กาะกาลาปากอส เกาะซานตาเฟ่ไดช้ื่อวา่เป็นเกาะท่ีเกา่แกท่ี่สุดในบรรดาหมูเ่กาะ

กาลาปากอส สันนิษฐานจากหินภูเขาไฟอายุกวา่ 4 ล้านปีท่ีพบในหมูเ่กาะแห่ง น้ี  เกาะแห่ง น้ีปรากฏพืชพ ันธ์ุ

มากมายทั้งตน้กระบองเพชรหลากหลายสายพนัธ์ุ และเป็นเกาะอนัเป็นท่ีอยูข่องสัตวห์ลากหลายพันธ์ุทั้ง  อิกวันา, 

หนูขา้วซานตาเฟ่ (Santa Fe Rice Rat) และ ยงัเป็นท่ีอยูข่องฝูงสิงโตทะเล เจ้าหน้าท่ีเ รือนําทุกทา่นเ ดินชมและ

บนัทึกภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของหมูเ่กาะซานตาเฟ่หน่ึงในหมูเ่กาะกาลาปากอสท่ีเกา่แกท่ี่สุด 

สมควรแกเ่วลานําทา่นกลบัข้ึนเรือสําราญ 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

บา่ย เรือสําราญนําทา่นเดินทางสูเ่กาะเซาท์พลาซา (South Plaza Island) ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆ ใกลช้ายฝ่ังของเกาะซานตา



 
 

 

ครูซ หน่ึงในหมูเ่กาะกาลาปากอส เกาะเซาท์พลาซาเป็นเกาะท่ีเกิดจากการยกตัวของลาวาใต้เปลือกโลกใน

มหาสมทุรแปซิฟิก เกาะแหง่น้ีเป็นท่ีอยูข่องอิกวันา (Iguana) หลากหลายสายพนัธ์ุ ซ่ึง เ ป็นสายพันธ์ุกินพืช  จึงทํา

ให้เกาะแหง่น้ีเป็นท่ีตั้งของพืชพนัธ์ุธรรมชาติมากมายและจะเปล่ียนสีตามฤดูกาล นอกจากน้ีเกาะแห่ง น้ียัง เ ป็นท่ี

อยูข่องนกบูบ้ีกวา่ 3 สายพนัธ์ุ เจา้หน้าท่ีเรือสําราญจะนําทา่นเดินชมความสวยงามของเกาะ พร้อมเก็บภาพความ

นา่ประทบัใจของสัตวห์ลากหลายสายพนัธ์ุ และ สัตวป์ระจาํเกาะน้ีอยา่ง อิกวันา (Iguana) รวมถึงพืชพ ันธ์ุหลากสี

ท่ีแตง่แตม้สีสันให้กบัเกาะแหง่น้ี สมควรแกเ่วลานําทา่นข้ึนเรือสําราญ 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

 หลงัอาหารคํ่าอิสระให้ทา่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

16 ม.ค. 2562  ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์กาลาปากอส เซอร์โร โคโลราโด เกาะซานคริสโตบอล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 

  เรือสําราญเทียบทา่ ณ เกาะซานคริสโตบอล นําทา่นเ ดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์เตา่ยักษ์กาลาปากอส (Tortoise 

Reserve at Cerro Colorado) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะซานคริสโตบอลแห่ง น้ี  นําทา่นสัมผัสประสบการณ์และเก็บภาพ

ความนา่ประทบัใจของเตา่ยกัษ์กาลาปากอส ท่ีหากโตเต็มท่ีจะมนีํ้ าหนักเกอืบ 300 กิโลกรัมเลยทีเ ดียว สําหรับเตา่



 
 

 

ยกัษ์กาลาปากอสน้ี ถือไดว้า่เป็นสัตวป์ระจาํถ่ินและสัตวท่ี์เป็นท่ีรู้จกัแหง่หมูเ่กาะกาลาปากอส ในศูนย์อนุรักษ์เตา่

แหง่น้ีทา่นจะไดเ้ห็นถึงศูนย์อนุบาลและเพาะพนัธ์ุเตา่กาลาปากอส ตลอดจนการปลอ่ยให้เตา่ยักษ์ดําเ นินชีวิตหา

เล้ียงตวัเองภายในศูนย์แหง่น้ี อิสระให้ทา่นไดสั้มผสัและบนัทึกภาพเตา่ยกัษ์กาลาปากอสตามอัธยาศัย สมควรแก ่

เวลานําทา่นเดินทางกลบัสูเ่รือสําราญ 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 
 

11.00 น. นําทา่นเชคเอาท์จากเรือสําราญเพื่อมุง่หน้าสูส่นามบินซานคริสโตบอล 

13.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินกาลาปากอส สู ่สนามบินกโิต โดยเท่ียวบิน AV1631 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 

17.45 น. เดินทางถึงเมอืงกโิต ้ประเทศเอกวาดอร์ 
 

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Grand Mercure Alameda Hotel **** หรือเทยีบเท่า   

 

17 ม.ค. 2562  เทีย่วชมเมืองกิโต – เมืองปิชินชา – Monument of Middle of the World City  
 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นําทา่นเดินทางสูเ่มอืงปิชินชา (Pichincha) ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองกิโตประมาณ 26 กิโลเมตร อันเ ป็น

ท่ีตั้งของอนุสาวรีย์แห่งใจกลางโลก (Monument of the Middle of the World) เ ป็นอนุสาวรีย์ท่ีสูงประมาณ 30 

เมตร สร้างข้ึนในปี 1979-1982 สําหรับเมอืงปิชินชาแหง่น้ีเป็นเมอืงท่ีมคีวามสําคญัเน่ืองจากในปี 1736 เ ป็นเมือง

ท่ีใช ้เ ป็นสถานท่ีวดัละติจูดของเส้นอิเควเตอร์และพิสูจน์สมมติฐานเ ร่ืองโลกกลม (measure latitude at the 

Equator and prove the roundness of the Earth) โดยทีมนักวทิยาศาตร์ชาวเอกวาดอร์ นําทีมโดย เพโดร วินเซนต์ 

มอลโดนาโด (Pedro Vicente Maldonado) ใน การพิสูจน์และวดัละติจูดของ เส้นอิเควเตอร์ นําทา่นสัมผัส

ประสบการณ์การถา่ยรูปท่ีละติจูด 00, 00, 00 ได้เวลานําทา่นเข้าชมพิพิธภ ัณฑ์อินทินันโซลา่ (Intinan Solar 



 
 

 

Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงวธีิการวดัละติจูดเส้นอิเควเตอร์ในสมยักอ่น และ แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู ่

ของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นเทือกเขาแอนดิส ตั้งแตส่มยั 500 BC ภายในพิพิธภณัฑ์แหง่น้ีจดัเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

ในอดีตและภูมปัิญญาของนักวทิยาศาตร์ในสมยักอ่นในการหาจุดกึ่งกลางโลก ได้เวลานําทา่นเ ดินทางกลับสู่

เมอืงกโิต 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน  

 

บา่ย  นําทา่นเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมคีวามสําคัญกบัเมืองกิโต โดยเ ร่ิมจาก The Basilica of the National Vow หรือท่ี

รู้จักในนาม Basilica Church ซ่ึง เ ป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โ บสถ์แห่ง น้ี เ ป็นโบสถ์นีโอ-โ กธิคขนาดให ญ ่

ประกอบดว้ยห้องโถงชาเปล กวา่ 24 ห้อง นําทา่นเขา้ชมความงดงามของโบสถ์ท่ีสร้าง ข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 

จากนั้ นนําทา่นชมจตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) หรือท่ีรู้จกัในนาม El San Francisco จตุรัส

แหง่น้ีเป็นท่ีตั้งของโบสถ์และอารามของ เ ซ็นต์ ฟรานซิส (Church and Monastery of St. Francis) สร้าง ข้ึนใน

สมยัศตวรรษท่ี 16 สถาปัตยกรรมบริเวณจตุรัสแหง่น้ีเป็นแบบโคโลเนียลละตินอเมริกา นําทา่นชมความงามของ

อารามเซ็นต์ ฟรานซิส แ ละ สถาปัตยกรรมโดยรอบบริเวณ อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพสถานท่ีเกา่แกท่า ง

ประวติัศาสตร์แหง่ชนชาติเอกวาดอร์ตามอธัยาศยั 

15.00 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินกโิต  

17.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินกโิต สูส่นามบิน อัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน เค แอล เ อ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส 

(KLM) เท่ียวบินท่ี KL 753 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ช ัว่โมง) 

 

 

18 ม.ค. 2562   อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพมหานคร 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

 

13.30 น. เดินทางถึงกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

17.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยลั ดชัช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เท่ียวบินท่ี KL875  

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.45 ช ัว่โมง) สายการบินมบีริการอาหารคํ่า และ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
 

19 ม.ค. 2562   กรุงเทพมหานคร 

 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ.... 



 
 

 

ห้องพักเรือสําราญ Galapagos Coral I & Coral II 

 
 

ห้อง Standard Plus (มี 5 ห้อง – ทัวร์ราคา 259,900) 

 

 



 
 

 

13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส 
(พกัห้อง Junior Suite & Standard Plus / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และทิปเรือ Coral I & II) 

อัตราค่าบริการ 7 – 19 ม.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ ่หรือ เด็กอายุตํ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น)  พกัห้องคู ่Standard Plus ทา่นละ 259,900 

พกัเด่ียว เพิ่มเงินทา่นละ  110,000 

ช ั้นธุรกจิเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ  (ราคายืนยนัได้กต็อ่เมื่อท่ีนั่ง confirm เทา่นั้น) 130,000-170,000 

ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน BKK- AMS- UIO-AMS-BKK หักคา่ตัว๋คืนทา่นละ  50,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมเีอกสารยืนยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2562) ** 

ขอ้แนะนําและแจง้เพื่อทราบ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้ 

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทา่นละ 1 ใบ นํ้ าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

โปรแกรมทอ่งเท่ียวเอกวาดอร์-กาลาปากอส (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ั้นนักทอ่งเท่ียวโดยสายการบิน KLM (กระเป๋าเดินทาง นน . ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบิน , ภาษีนํ้ ามนั , คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเ ดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, คา่เขา้อุทยานกาลาปากอส  

 คา่ท่ีพ ักตลอดการเดินทาง   

 คา่อาหารทุกมื้อตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 

 เจา้หน้าท่ี (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราน้ีไมร่วมถึง 

 คา่วีซา่เชงเกน้ 

 คา่ Gratuities เจา้หน้าท่ีเรือ  คนละ 30 USD ตอ่วนั x 8 วนั = 240 USD 

 คา่ชดุและอุปกรณ์ดาํนํ้ า (เรือมใีห้เชา่) 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตัวอาทิ คา่ซักรีด คา่โทรศพัท์-แฟกซ์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 



 
 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 

 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจา่ย 100,000 บาท/ทา่น  ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแนน่อน  

  งวดท่ี 2 : ชาํระสว่นท่ีเหลือ 120 วนั ลว่งหน้ากอ่นออกเดินทาง  

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 121 วนักอ่นเดินทาง ไมม่ีคา่ใชจ้า่ย (ตามกฎของเรือ)  

* ภายใน 90 – 120 วนักอ่นเดินทาง หักคา่ใชจ้า่ยตามจริง  (ไดรั้บหนังสือยืนยนัจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 

* ภายใน 60 – 89 วนั กอ่นเดินทาง หักคา่ใชจ้า่ยตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยนัจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)  
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเ ดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง  ตํ่ากว่า 10 ท่าน  โดยจะแจ้งให้ผู ้เ ดินทางทราบ

ลว่งหน้า อยา่งน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกดิเหตุจําเ ป็นสุดวิสัย อาทิ การลา่ช ้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ง น้ีจะคํานึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเ รียกร้องเ งินคืน 

ในกรณีท่ีทา่นปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ทา่นไดท้าํการตกลง หรือ แจง้กอ่นเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึน หากทา่นถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมคื่นเ งินคา่ทัวร์ท่ีทา่นช ําระ

มาแลว้  หากทา่นถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ หาก

ทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเ ท่ียวใช ้หนังสือเ ดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหม ู

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระ  

คา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

 ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอคาํยืนยนัวา่



 
 

 

ทวัร์นั้นๆ  ยืนยนัการเดินทาง  แนน่อน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ด้รับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้น

ยกเลิก บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกีย่วข้องกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เมือ่ทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจําแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แล้วข้างตน้  

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั  ซ่ึงอาจจะ

ทาํให้ทา่นไมไ่ดห้้องพกัติดกนัตามท่ีต้องการ หรือ อาจไมส่ามารถจัดห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึน  3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน  เชน่ มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้  จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไมเ่กนิ 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ละไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงตอ่เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน  จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง  เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได้ 

และห้ามมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้งเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารช ั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger  ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางนํ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ

บินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได้ หาก นํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นําข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมนีํ้ าหนักไมเ่กนิ  7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง   

(13.5 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 7.5 น้ิว ) 



 
 

 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากวา่มาตราฐานได้ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในนํ้ าหนักส่วน

ท่ีเกนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมลีอ้เล่ือนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย  

 ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้ง น้ีจะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดินทางช ั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเ ดินทางช ั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้ นจึง

ไมแ่นะนําให้โหลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสูญหายระหวา่งการทอ่งเ ท่ียว (ระหวา่งทัวร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน)  โดยปกติประกนัภ ัยการ

เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯจะ

พิจารณาชดเชยคา่เสียหายให้ทา่น โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเทา่นั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนักกระเป๋า คูณ 

ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นั้น ดงันั้นทา่นจึงไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหาก

เกดิการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคา่เสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เทา่นั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เ สียหายให้ทา่นได้ ดังนั้ นทา่น

ตอ้งระวงัทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเนเธอร์แลนด์ 

(ใชเ้วลาในการขอวีซา่ประมาณ 10-15 วนัทาํการ)  

สถานฑตูไมอ่นุญาตให้ดึงเลม่พาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแล้ว ดงันั้นถา้ทา่นรู้วา่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บริษัททัวร์ฯ เพื่อขอย่ืน 

วซีา่ลว่งหน้ากอ่นกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในชว่งท่ีทา่นจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยักอ่น )  

 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดือนข้ึนไป และ มหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พืน้ฉากหลังรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้)  ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกับหน้าวีซ่าทีเ่คยได้)  

3. สําเนาบตัรประชาชน  

4. สําเนาทะเบียนบา้น  (กรุณาถา่ยหน้าแรกท่ีมรีายละเอียดบา้นเลขท่ีมาด้วย)  

5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง .....หากมีการเปล่ียนคาํนําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)  

6. สําเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถ้าหยา่และหากมกีารใชค้าํนําหน้าเป็น ....นาง ...ต้องแนบมา)  

7. สําเนาใบมรณะบัตร  

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม)่  ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องทาํหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เทา่นั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเทา่นั้นและให้ระบุ

วา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเทา่นั้นและให้ระบุ

วา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)    

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)  

- กรณีผูเ้ ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู ้ประกอบกจิการ (อายุไมเ่กนิ 3 เดือน)  

- กรณีผูเ้ ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชย์ท่ีมชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้  

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรับรองจากหนว่ยงาน  



 
 

 

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถา่ยสําเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมหีนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุช ั้นปีท่ีศึกษา  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ั้ง  Bank guarantee และ สําเนาบญัชี เลม่เดียวกนั) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจา้ของบัญชีให้ครบถว้น มีอายุไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

- สําเนาสมุดบัญชียอ้นหลงั 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินไมต่ํ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 

ทา่น และยอดแสดงในบญัชีต้องไมก่า้วขา้มเ ดือน (ปรับสมดุและสําเนา 15 วนักอ่นย่ืนวีซา่)  

 

************* ขอ้ 1 และ ข้อ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเ ดือน (ยอดไมต่อ่เน่ือง) เชน่จากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมม่)ี ทา่นต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสําเนาสมุดบญัช ี

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย์ (Saving)  มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี  

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)  ของบญัชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายุไมเ่กนิ 20 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจาํ มยีอดเงินไมต่ํ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัชี รับรองคา่ใชจ้า่ยให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้ถูก

รับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่เ ป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  



 
 

 

  

 (สถานฑูตไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไมต่้องแนบมา) 

 


	2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

