รหัสทัวร์ : THE9-KL-SA-1-13OCT19
(พักห้ อง Standard Plus / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น และทิปสาหรับเรื อ Galapagos Legend)

13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส

1 ต.ค. 2562 กรุงเทพ – อัมสเตอร์ ดัม
09.00 น.
12.05 น.

18.40 น.

ค่า

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส แถว P 1-15
ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ น ทางสู่ ก รุ งอัมสเตอร์ ด ัม ประเทศเนเธอร์ แลนด์โดยสายการบิ น เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ ไลน์ ส
เที่ยวบิน KL876 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้
สายการบินฯ มีบริ การ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์
(แนะนา ให้ท่านเตรี ยมกระเป๋ าเล็ก สาหรับพักค้างคืน 1 คืน ที่อมั สเตอร์ ดมั ก่อนขึ้นเครื่ องในวันรุ่ งขึ้น สาหรับ
กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่จะทาการ Check through ไปยังสนามบินกิโต ประเทศเอกวาดอร์)
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Mercure Airport Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

2 ต.ค. 2562
เช้า
07.30 น.
10.00 น.

14.40 น.

อัมสเตอร์ ดัม – กิโต
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพลล์ (AMS) เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) โดยเที่ยวบิน KL755 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.40 ชัว่ โมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริ การ อาหารเช้า และอาหารกลางวัน
บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองกิโต (Quito) หรื อชื่อทางการคือ ซานฟรันซิสโกเดกิโต (San Francisco de Quito) เป็ น
เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทวีปอเมริ กาใต้ สาหรับเมืองกิโต
ตั้งอยูท่ างภาคเหนือของประเทศ ในแอ่งแม่น้ ากวายาบัมบา บนเนินเขาปี ชินชา ภูเขาไฟที่ยงั ทรงพลังในเทือกเขา
แอนดีส ความสูงของเมืองอยูท่ ี่ระดับ 9,300 ฟุต (2,850 เมตร) เหนือระดับน้ าทะเล จึงทาให้กิโตเป็ นเมืองหลวงที่
ตั้งอยูส่ ูงที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก นอกจากนี้ เอกวาดอร์ยงั มีอานาจอธิปไตยเหนื อหมู่เกาะกาลาปากอส (หมู่
เกาะโกลอง) ในแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 965 กิโลเมตร (ประมาณ
600 ไมล์) เนื่ องจากประเทศนี้ ต้ งั อยู่บริ เวณที่ เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านจึงได้รับการตั้งชื่อตามคาในภาษาสเปนว่า
Ecuador ซึ่งก็ตรงกับ "Equator" ในภาษาอังกฤษนัน่ เอง นาท่ านเที่ยวชมความงามของเมืองกิโตซึ่งเป็ นเมืองที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เมื่อ
ปี ค.ศ. 1978 โดยเริ่ มจากจตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) จตุรัสที่เปรี ยบเสมือนศูนย์รวมกาลังของคนใน
ชาติ โดยเอกวาดอร์ ได้ประกาศอิสรภาพจากการปกครองของสเปนในวันที่ 10 สิ งหาคม 1809 ณ จตุรัสแห่ งนี้
ดังนั้นที่นี่จึงเปรี ยบเสมือนสถานที่แห่ งการประกาศความเป็ นไทของประชาชนในชาติ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ
อาคารรัฐสภา (Presidential Palace) สร้างขึ้ นในปี 1809 ปั จจุบนั เป็ นอาคารรัฐสภาและสถานที่ ราชการของ
ประเทศเอกวาดอร์ จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับอารค์บิชอบพาเลส (Archbishop’s palace) ได้เวลานาท่านเข้า
ชมความงดงามของโบสถ์ประจาเมือง (Metropolitan Cathedral หรื อ The Cathedral of Quito) เป็ นโบสถ์
โรมันคาทอลิกประจาเมืองกิโต สร้างขึ้นในปี 1562-1567 ซึ่งมีความสาคัญกับประเทศเอกวาดอร์ โบสถ์แห่ งนี้
สร้างขึ้นหลังจากที่สเปนได้ขยายอาณานิคมและเข้ามายึดครองเมืองกิโต โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่
ที่สุดในทวีปอเมริ กาใต้ นาท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีความสาคัญกับเมืองกิโต โดยเริ่ มจาก The Basilica of
the National Vow หรื อที่รู้จกั ในนาม Basilica Church ซึ่งเป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก โบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์นีโอโกธิคขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องโถงชาเปล กว่า 24 ห้อง นาท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์ที่สร้างขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 19 จากนั้นนาท่านชมจตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) หรื อที่รู้จกั ในนาม El San
Francisco จตุรั สแห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์และอารามของ เซ็นต์ ฟรานซิส (Church and Monastery of St.
Francis) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 สถาปัตยกรรมบริ เวณจตุรัสแห่งนี้เป็ นแบบโคโลเนี ยลละตินอเมริ กา นา
ท่านชมความงามของอารามเซ็ น ต์ ฟรานซิส และ สถาปั ต ยกรรมโดยรอบบริ เวณ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
สถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งชนชาติเอกวาดอร์ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Dann Carlton Quito Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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3 ต.ค. 2562 เปิ ดโลกกาลาปากอส โดยเรื อ Galapagos Legend – เกาะมอสคิวรา
เช้า
05.00 น.
06.55 น.
09.20 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box
นาท่านเดินทางสู่สนามบินกิโต เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส โดยเที่ยวบิน AV1632 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินบัลทรา (Baltra) แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ซึ่งอยูก่ ลางมหาสมุทรแปซิฟิก อัน
เป็ นส่วนหนึ่งของเอกวาดอร์ และองค์การยูเนสโก ได้ข้ ึนทะเบียนให้หมู่เกาะกาลาปากอส เป็ นมรดกโลกเมื่อปี
1978 เพราะมีพืชพันธุห์ ายากและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุม์ ากมาย ทั้งบนเกาะและบริ เวณทะเลโดยรอบ
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อบัลทรา (Baltra) ซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะซานตาครู ซ (Santa Cruz)
เพื่อทาการเชคอินขึ้นเรื อ “Galapagos Legend” ซึ่งเป็ นเรื อสาราญที่ใช้ในการล่องเพื่อเข้าชมหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่
อยูภ่ ายใต้หมู่เกาะกาลาปากอส (หมายเหตุ : การท่องเที่ยวแบบ Expedition cruise โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยน โดยขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่ของเรื อเป็ นผูพ้ ิจารณา)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญ “Galapagos Legend” นาท่านเดินทางสู่ เกาะมอสคิวรา (Mosquera Island) ซึ่งเป็ นเกาะเล็กๆตั้งอยู่
ระหว่างเกาะบัลทราและ เกาะซีมอร์ เกาะมอสคิว ราเป็ นเกาะอันเป็ นจุด เริ่ มต้น ในการสัมผัสประสบการณ์
ท่องเที่ยวกาลาปากอส เมื่อเรื อจอดเทียบท่าที่เกาะแห่ งนี้ เจ้าหน้าที่เรื อสาราญ นาท่านเที่ยวชมหาดทรายขาวอัน
เป็ นที่อยูข่ องสัตว์นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็ นนกพีลีเกนสีน้ าตาล, นกบูบ้ ี, สิงโตทะเล ให้ท่านได้สมั ผัสกับธรรมชาติ
และฝูงสิ งโตทะเล, ปูลาวา และ สัตว์นานาชนิ ดที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่ งนี้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดาน้ าแบบ
Snorkeling เพื่อชมทัศนียภาพใต้ทอ้ งทะเลได้อีกด้วย ได้เวลานาท่านกลับสู่เรื อสาราญ
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4 ต.ค. 2562 ท่ าเอกาส แห่ งเกาะซานเตียโก้ – เกาะราบิดา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญนาท่านเดินทางสู่ เกาะซานเตียโก้ (Santiago Island) ณ ท่าเอกาส (Egas port) ซึ่งตั้งชื่อไว้เป็ นอนุ สรณ์
แด่ นาย จอร์จ เอกาส ผูซ้ ่ึงเป็ นผูเ้ ริ่ มสารวจเกาะแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ.1930 และได้เปิ ดเหมืองเกลือขึ้น ณ เชิงเขาภูเขา
ไฟชูการ์โลฟ (Sugarloaf Volcano) หลังจากที่ชาร์ลส ดาร์วิน ได้คน้ พบครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1835 นอกจากนี้ จุดเด่น
ของสถานที่แห่ งนี้ คื อ หาดสี ดา (Volcano Black Beach) ซึ่ งเกิ ด จากการสะสมของเถ้าถ่านภู เขาไฟในอดี ต
เจ้าหน้าที่ เรื อสาราญจะน าท่ านเดิ น ชมความสวยงามของเกาะ พร้ อมเก็บภาพความน่ า ประทับใจของสัต ว์
หลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็ นสิ งโตทะเล (Sea lion) ซึ่งตั้งรกราก (Colony) อยู่บริ เวณรอบๆหาด และนก
หลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น นกเพลิแกน นกบูบ้ ้ ีตี นฟ้ า นกฟิ้ นช์ ฯลฯ นอกจากนี้ ทางคณะอาจมีโอกาสได้
พบปะกับ อีกวั น่ าทะเล (Marine Iguana) ซึ่ งอาศัยอยู่บริ เวณชายหาดก็เป็ นได้ สมควรแก่เวลานาท่านขึ้นเรื อ
สาราญเพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะราบิดา (Rabida Island)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

บ่าย

เรื อสาราญนาท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะราบิดา (Rabida Island) ซึ่งเป็ นเกาะที่มีหาดทรายสี แดง (Red Sand Beach) และ
เป็ นถิ่นที่อยู่ของสิ งโตทะเล, นกม้อกกิ้ง และ นกนานาชนิ ด และเต่าทะเล ณ เกาะแห่ งนี้ ท่านสามารถด าน้ าดู
ปะการัง (Snorkeling) และสัมผัสสัตว์ใต้ทะเลได้อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานาท่านกลับขึ้นเรื อสาราญ
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เรื อสาราญออกเดินทางสู่ เกาะอิซเบลล่า
5 ต.ค. 2562 อ่าวเออร์ บิน่า (เกาะอิซเบลล่า) – แอ่งทากาส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเดินทางสู่ อ่าวเออร์บิน่า แห่งเกาะอิซเบลล่า ซึ่งเป็ นอ่าวที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก และสามารถ
พบเห็ น หิ น ลาวาก้อ นใหญ่ ตั้งตระหง่ า นในบริ เ วณนี้ อ่า วแห่ ง นี้ ตั้งอยู่ในบริ เวณภู เขาไฟ อาซิ โ ด (Alcedo
Volcano) และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของอิกวั น่า และ เต่ายักษ์กาลาปากอส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและ
ความน่ารักของสัตว์ทะเลนานาชนิด

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสาราญ
นาท่านเดินทางสู่ แอ่งทากาส (Tagus Cove) ซึ่งเป็ นแอ่งที่ถูกค้นพบโดยชาร์ ส ดาร์ วิน ซึ่งได้นาเรื อ HMS Beagle
มาค้นพบเกาะกาลาปากอสในปี 1835 นาท่านเดินทางสู่เนินที่สามารถชมและเก็บภาพแอ่งทากาสแห่ งนี้ จากนั้น
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรื อ เลือกดาน้ าบริ เวณทะเลรอบแอ่งทากาส ซึ่งท่านสามารถพบเห็นสิ งโตทะเล, เต่า
ทะเล, ปลาต่างๆ ตลอดจนเพนกวิน แห่งเกาะกาลาปากอส สมควรแก่เวลานาท่านกลับขึ้นเรื อสาราญ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เรื อสาราญออกเดินทางสู่ เกาะเฟอร์นานดิน่า

ค่า

รหัสทัวร์ : THE9-KL-SA-1-13OCT19
6 ต.ค. 2562 ปุนตา วิเซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลล่า)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านสู่ ปุนตา เอสปิ โนซา (Punta Espinosa) แห่งเกาะเฟอร์นานดิน่า (Fernandina Island) เกาะที่มีอายุนอ้ ยที่สุด
แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส และเป็ นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่าอิกวั นา นอกจากนี้ บริ เวณรอบๆเกาะยังสามารถพบ
เห็นเพนกวิน กาลาปากอส ซึ่งอาศัยอยูโ่ ดยรอบบริ เวณ บริ เวณนี้ยงั เป็ นจุดดาน้ า (Snorkeling) กับเหล่าสัตว์ต่างๆ
แห่งเกาะกาลาปากอส ไม่ว่าจะเป็ น เพนกวิน และ อิกวั น่าทะเล รวมถึงปูแดง และ นกต่างๆ รวมถึงเต่าทะเล

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสาราญ
นาท่านชมแหลมปุนตา วินเซนต์เต โรคา (Punta Vincente Roca) บนเกาะอิซเบลล่า (Isabella Island) ซึ่งเป็ นเกาะ
ที่มีลกั ษณะเป็ นผา อันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ และเป็ นแหล่งที่อยู่ของนกทะเลนานาชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น
นกนอดดี้สีน้ าตาล, นกนาซก้า บูบ้ ี และที่บริ เวณแหลมแห่งนี้ยงั เป็ นที่อยูข่ องนกเพนกวิน แห่ งกาลาปากอส หาก
ท่านสนใจบริ เวณนี้เป็ นแหล่งดาน้ ากับเพนกวินที่ดีที่สุดของเกาะกาลาปากอส และ ยังเป็ นแหล่งที่อยูข่ องเต่าเขียว
(Green Turtle) แห่งกาลาปากอส อีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เรื อสาราญออกเดินทางสู่ เกาะซานตาครู ซ

รหัสทัวร์ : THE9-KL-SA-1-13OCT19
7 ต.ค. 2562 เกาะซานตาครูซ – เกาะบาโธโลมิว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเดินทางสู่ เกาะซานตาครู ซ (Santa Cruz Island) เกาะใหญ่อนั ดับ 2 ของกาลาปากอส มีผคู ้ นอาศัยอยู่ใน
เมืองชื่อปัวร์โต อาโยรา ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของสานักงานอุทยานแห่ งชาติกาลาปากอสและสถาบันวิจยั ชาร์ ลส์ ดาร์ วิน
ซึ่งมีการเพาะพันธุเ์ ต่ายักษ์กาลาปากอส นาท่านสู่ ซานตาครู ซไฮแลนด์ เป็ นพื้นที่ป่าดิบปกคลุมรอบปล่องภูเขา
ไฟที่เต็มไปด้วยพืชพันธุไ์ ม้ที่น่าสนใจ ตลอดจนนกภูเขาเฉพาะถิ่นของกาลาปากอสหลายชนิ ด ส่ วนด้านเหนื อ
ของเกาะจะเป็ นอ่าวใหญ่คือคาเลตา ทอร์ ทูกา เนกรา (Caleta Tortuga Negra) อันมีหาดทรายสี ขาวทอดยาว บน
ชายหาดด้านในเป็ นป่ าชายเลน มีบึงน้ าที่อาศัยของนกกระทุงและเหล่านกฟลามิงโก นาท่านท่องเที่ยวชมความ
งามของธรรมชาติบริ เวณ ซานตาครู ซไฮแลนด์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับ ทัศนี ยภาพและพืชพันธุ์แปลกตาที่ข้ ึนอยู่
บริ เวณปล่องภูเขาไฟแห่ งนี้ นาท่านเที่ยวชม เขตพิทกั ษ์พนั ธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส (Highlands Tortoise Natural
Reserve) ให้ท่านได้สมั ผัสกับธรรมชาติของเต่ายักษ์กาลาปากอสอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีอายุขยั ยืนยาวตั้งแต่ 150-200
ปี น้ าหนักของเต่าแต่ละตัวนั้นเมื่อโตเต็มวัยจะหนักถึง 250-300 กิโลกรัมเลยทีเดียว สมควรแก่เวลานาท่านขึ้น
เรื อสาราญเพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะบาโธโลมิว(Batolome Island)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

บ่าย

เรื อสาราญเทียบท่า ณ เกาะบาโธโลมิว (Batolome Island) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดแห่ งหนึ่ งของหมู่
เกาะกาลาปากอส จุดสู งสุ ด ของเกาะสู งเพียง 114 เมตรจากระดับน้ าทะเล สภาพพื้น ผิวของเกาะเป็ นรู ปทรง
ประหลาดตะปุ่ มตะป่ าที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติและการประทุของภูเขาไฟในอดีต ก่อให้เกิดเป็ นทัศนียภาพอัน
น่าอัศจรรย์ใจยิง่ นัก นอกจากนี้ยงั มีชื่อเสียงด้านการดาน้ าดูธรรมชาติและปะการังมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งเนื่ องด้วย
จากสภาพความใสสะอาดของน้ าและอ่าวรู ปทรงจันทร์เสี้ยว ส่งผลให้สภาพคลื่นที่ไม่แรงมาก ทาให้สิ่งมีชีวิตใต้
ทะเลมักนิยมอาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้ หากโชคดี ท่านอาจได้พบกับสิ งโตทะเล เต่าทะเล และนกเพนกวินระหว่างการ
ดาน้ าดูปะการังก็เป็ นได้ อิสระให้ท่านเก็บบรยากาศริ มหาด หรื อดาน้ า (Snorkling) เพื่อชมทัศนีภาพใต้น้ าบริ เวณ
ที่เจ้าหน้าที่เรื อจัดเตรี ยมไว้ให้ ถึงเวลาสมควรแก่เวลานาท่านกลับขึ้นเรื อสาราญ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เรื อสาราญออกเดินทางสู่ เกาะเซาท์พลาซ่า (South Plaza Island)
8 ต.ค. 2562 เกาะเซาท์ พลาซ่ า – เกาะนอรธ์ ซีมวั ร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญนาท่านเดินทางสู่ เกาะเซาท์พลาซา (South Plaza Island) ซึ่งเป็ นเกาะเล็กๆ ใกล้ชายฝั่งของเกาะซานตา
ครู ซ หนึ่ งในหมู่เกาะกาลาปากอส เกาะเซาท์พลาซาเป็ นเกาะที่ เกิ ดจากการยกตัว ของลาวาใต้เปลือกโลกใน
มหาสมุทรแปซิฟิก เกาะแห่งนี้เป็ นที่อยูข่ องอิกวั นา (Iguana) หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็ นสายพันธุ์กินพื ช จึงทา
ให้เกาะแห่งนี้เป็ นที่ต้งั ของพืชพันธุธ์ รรมชาติมากมายและจะเปลี่ยนสีตามฤดูกาล นอกจากนี้ เกาะแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่
อยูข่ องนกบูบ้ ีกว่า 3 สายพันธุ์ เจ้าหน้าที่เรื อสาราญจะนาท่านเดินชมความสวยงามของเกาะ พร้อมเก็บภาพความ

รหัสทัวร์ : THE9-KL-SA-1-13OCT19
น่าประทับใจของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ และ สัตว์ประจาเกาะนี้อย่าง อิกวั นา (Iguana) รวมถึงพืชพันธุห์ ลากสี
ที่แต่งแต้มสีสนั ให้กบั เกาะแห่งนี้ สมควรแก่เวลานาท่านขึ้นเรื อสาราญ

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญนาท่านสู่ นอร์ธ ซีมวั ร์ (North Semour) เกาะเล็กๆทางตอนเหนื อของเกาะซานตาครู ซ นับเป็ นเกาะที่
นักท่องเที่ยวชุกชุมที่สุดในหมู่เกาะกาลาปากอส เนื่องจากอยูใ่ กล้ที่ต้งั ของสนามบินบัลทรา และเกาะซานตาครู ซ
นอกจากนี้ยงั เป็ นที่อยูข่ องนกบูบ้ ีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งนกบูบ้ ีตีนสี ฟ้า, บูบ้ ีหน้ากาก และ บูบ้ ้ ีตีนสี แดง อีกทั้ง
ยังเป็ นที่ อยู่ข อง ฝูงสิ งโตทะเลตัว ผู ้ ที่ ส่งเสี ยงร้ องข่ มขวัญเพื่อต่ อสู ้แย่งชิ งความเป็ นใหญ่ และแย่งชิ งตัว เมีย
เจ้าหน้าที่เรื อสาราญจะนาท่านลงสารวจเกาะเล็กๆแห่ งนี้ ซึ่งบริ เวณชะหง่อนผาของเกาะเป็ นที่อยู่อาศัยของนก
โจรสลัด (Frigate birds) นกขึ้นชื่ออีกชนิดของกาลาปากอสและเป็ นสัตว์ที่ตอ้ งมาดูให้ได้ นกโจรสลัดเป็ นนกที่มี
กระพุง้ แก้มสี แดงและสามารถพองตัว ขยายขนาดได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะนอร์ ธซีมวั ร์
สมควรแก่เวลานาท่านกลับขึ้นเรื อสาราญ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เรื อสาราญออกเดินทางสู่ เกาะซานคริ สโตบอล (San Cristobal Island)

รหัสทัวร์ : THE9-KL-SA-1-13OCT19
9 ต.ค. 2562 เกาะซานคริสโตบอล (ปุนตาพอยท์ , เซอร์ โร บรูโจ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญเทียบท่า ณ ปุนตาพอยท์ (Punta Point) เกาะซานคริ สโตบอล เป็ นเกาะเล็กๆที่ต้งั อยูท่ างตะวันออกไกล
เหนือเกาะใหญ่อย่างซานคริ สโตบอล เกาะเล็กๆแห่งนี้เป็ นเกาะอันเป็ นที่อยู่ของนกบูบ้ ีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้ง
นกบูบ้ ีตีนสีฟ้า, บูบ้ ีหน้ากาก และ บูบ้ ้ ีตีนสีแดง อีกทั้งยังเป็ นที่อยู่ของ ฝูงสิ งโตทะเลตัวผู ้ ที่ส่งเสี ยงร้องข่มขวัญ
เพื่อต่อสู ้แย่งชิงความเป็ นใหญ่และแย่งชิงตัวเมีย เจ้าหน้าที่เรื อสาราญจะนาท่านลงสารวจเกาะเล็กๆแห่ งนี้ ซึ่ง
บริ เวณชะหง่อนผาของเกาะเป็ นที่อยู่อาศัยของนกโจรสลัด (Frigate birds) นกขึ้นชื่ออีกชนิ ดของกาลาปากอส
และเป็ นสัตว์ที่ตอ้ งมาดูให้ได้ นกโจรสลัดเป็ นนกที่มีกระพุง้ แก้มสีแดงและสามารถพองตัว ขยายขนาดได้ อิสระ
ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศของเกาะปุนตาพอยท์ จนได้เวลาอันสมควรนาท่านกลับขึ้นเรื อสาราญ

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญนาท่านสู่ เซอร์ โร บูร์โจ (Cerro Brujo) หรื อเนิ นมหัศจรรย์ (Wizard Hill) แห่ งเกาะซานคริ สโตบอล
เป็ นเนินที่เกิดจากภูเขาไฟ ทางตอนเหนือของเกาะท่านจะได้พบปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ “ช่องแคบ” ระหว่าง
ชะหง่อนหิ น อันเกิด จากการยกตัวของหิ นลาวากว่าล้านปี เกิ ดเป็ นชะหง่อนหิ นขนาดใหญ่ 2 แท่งตั้งอยู่กลาง
มหาสมุทร และเป็ นจุดแรกที่ชาร์ล ดาร์วิน ค้นพบเกาะกาลาปากอสในปี 1835 โดยเรื อ HMS Beagle นอกจากนี้
บริ เวณเกาะแห่งนี้ยงั มีหาดทรายขาวตัดกับน้ าทะเลสี ครามและยังเป็ นจุดดาน้ า (Snorkel) ชมความงามของท้อง
ทะเลแห่งกาลาปากอสที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและดาน้ าสัมผัสบรรยากาศของผืนน้ าใต้
ท้องทะเลแห่ งกาลาปากอส (การด าน้ าขึ้น อยู่กบั สภาพอากาศ ณ วัน นั้น ) สมควรแก่เวลาน าท่ านกลับขึ้น เรื อ
สาราญเพื่อเดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์กาลาปากอส เซอร์โร โคโลราโด แห่งหมู่เกาะซานคริ สโตบอล
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

ค่า

10 ต.ค. 2562
เช้า

ศูนย์อนุรักษ์ เต่ายักษ์ กาลาปากอส เซอร์ โร โคโลราโด เกาะซานคริสโตบอล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เรื อสาราญเที ยบท่ า ณ เกาะซานคริ สโตบอล น าท่ านเดิ น ทางสู่ ศูน ย์อนุ รักษ์เต่ ายัก ษ์ก าลาปากอส (Tortoise
Reserve at Cerro Colorado) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเกาะซานคริ สโตบอลแห่ งนี้ นาท่านสัมผัสประสบการณ์และเก็บภาพ
ความน่าประทับใจของเต่ายักษ์กาลาปากอส ที่หากโตเต็มที่จะมีน้ าหนักเกือบ 300 กิโลกรัมเลยทีเดียว สาหรับเต่า
ยักษ์กาลาปากอสนี้ ถือได้ว่าเป็ นสัตว์ประจาถิน่ และสัตว์ที่เป็ นที่รู้จกั แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส ในศูนย์อนุรักษ์เต่า
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แห่งนี้ท่านจะได้เห็นถึงศูนย์อนุบาลและเพาะพันธุเ์ ต่ากาลาปากอส ตลอดจนการปล่อยให้เต่ายักษ์ดาเนิ นชีวิตหา
เลี้ยงตัวเองภายในศูนย์แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสและบันทึกภาพเต่ายักษ์กาลาปากอสตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box

11.00 น.
13.20 น.
17.45 น.

นาท่านเชคเอาท์จากเรื อสาราญเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินซานคริ สโตบอล
ออกเดินทางจากสนามบินกาลาปากอส สู่ สนามบินกิโต โดยเที่ยวบิน AV1631 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช.ม.)
เดินทางถึงเมืองกิโต้ ประเทศเอกวาดอร์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Dann Carlton Quito Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

11 ต.ค. 2562

เมืองปิ ชินชา – Monument of Middle of the World City

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ชินชา (Pichincha) ซึ่งตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของเมืองกิโตประมาณ 26 กิโลเมตร อันเป็ น
ที่ต้ งั ของอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งใจกลางโลก (Monument of the Middle of the World) เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่สูงประมาณ 30
เมตร สร้างขึ้นในปี 1979-1982 สาหรับเมืองปิ ชินชาแห่งนี้ เป็ นเมืองที่มีความสาคัญเนื่องจากในปี 1736 เป็ นเมือง
ที่ใช้เป็ นสถานที่วดั ละติจูด ของเส้นอิเควเตอร์ และพิสูจ น์สมมติ ฐานเรื่ องโลกกลม (measure latitude at the
Equator and prove the roundness of the Earth) โดยทีมนักวิทยาศาตร์ชาวเอกวาดอร์ นาทีมโดย เพโดร วินเซนต์
มอลโดนาโด (Pedro Vicente Maldonado) ในการพิสูจ น์และวัดละติจู ด ของเส้น อิเควเตอร์ น าท่านสัมผัส
ประสบการณ์การถ่ายรู ปที่ละติจูด 00, 00, 00 ได้เวลานาท่านเข้าชมพิพิธภัณ ฑ์อินทินันโซล่า (Intinan Solar
Museum) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงวิธีการวัดละติจูดเส้นอิเควเตอร์ในสมัยก่อน และ แสดงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ นเทือกเขาแอนดิส ตั้งแต่สมัย 500 BC ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จดั เก็บเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในอดีตและภูมิปัญญาของนักวิทยาศาตร์ในสมัยก่อนในการหาจุดกึ่งกลางโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.00 น.
16.00 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินกิโต
ออกเดินทางจากสนามบินกิโต สู่ สนามบิน อัมสเตอร์ ดมั โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ ไลน์ส
(KLM) เที่ยวบินที่ KL 755 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชัว่ โมง)
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อัมสเตอร์ ดัม – กรุงเทพมหานคร

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
13.15 น.
17.50 น.
19 ม.ค. 2562
09.50 น.

เดินทางถึงกรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที่ KL875
(ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าบนเครื่ องบิน
กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

ห้ องพักเรื อสาราญ Galapagos Legend

ห้ องพักเรื อสาราญ Galapagos Legend Luxury Cruise

รองรับผู้โดยสารได้ 100 คน, Deluxe, fully air conditioned Galapagos cruise ship
(เตียงนอนสามารถแยกเป็ นเตียง TWN ได้ )
Junior Suite Cabin
(ห้ องพักแบบหน้ าต่าง)

Standard Plus Cabin
(ห้ องพักแบบหน้ าต่างเล็ก)
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13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส
(สามารถเลือกพักห้ อง Junior Suite or Standard Plus / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น และทิปเรื อ)
อัตราค่าบริการ

1-13 ต.ค. 62

ราคาผูใ้ หญ่ หรื อ เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน) พักห้องคู่ Standard Plus ท่านละ

269,900

อัพเกรดพักห้อง Junior Suite Cabin (พักคู่) เพิ่มเงินท่านละ

20,000

พักเดี่ยว เพิม่ เงินท่านละ

130,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK- AMS- UIO-AMS-BKK หักค่าตัว๋ คืนท่านละ

130,000-170,000
50,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวเอกวาดอร์-กาลาปากอส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KLM (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่าเข้าอุทยานกาลาปากอส
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น
 ค่า Gratuities เจ้าหน้าที่เรื อ คนละ 30 USD ต่อวัน x 8 วัน = 240 USD
 ค่าชุดและอุปกรณ์ดาน้ า (เรื อมีให้เช่า)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 120 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
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กรณี ยกเลิก
* ยกเลิก 121 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรื อ)
* ภายใน 90 – 120 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)
* ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่ า 10 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงิ นคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิ
เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ ค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ทยี่ กเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋
เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์ น้นั ๆ
ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่ กี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ทที่ ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM
) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ นหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศเนเธอร์ แลนด์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่ ขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้ ไม่ได้ ) ห้ ามสวม
แว่นสายตา (รูปถ่ ายต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

