กาลาปากอส
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หมูเ่ กาะกาลาปากอส Galapagos เป็ นที่ร้ ูจกั กันไปทัว่ โลก หลังจากที่ชาร์ ลส์ ดาร์ วินได้ เผยแพร่ ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ ตีพิมพ์ออกไป
คุณอาจไม่ร้ ู วา่ เกาะแห่งนี ้เป็ นบ้ านของสัตว์กว่า 9,000 สปี ชี่ส์ 75% ของสัตว์ทงหมดนี
ั้
้สามารถพบได้ ที่นี่ที่เดียวในโลก
(เช่นเดียวกับกิ ้งก่าว่ายน ้าได้ แห่งกาลาปากอส)
การเดินทางไปท่องเที่ยว ทุกวันนี ้เกาะนี ้อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังอย่างเข้ มงวด หลังจากนักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ ามาชมความ
เป็ นธรรมชาติอนั งามพิสทุ ธิ์ การให้ บริ การรองรับนักท่องเที่ยว มีผลต่อระบบนิเวศของหมูเ่ กาะกาลาปากอส 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 เพราะหมูเ่ กาะ
กาลาปากอสทังพื
้ ้นที่บนบกและใต้ ทะเลนัน้ เป็ นแหล่งธรรมชาติที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก เพื่อรักษาธรรมชาติอนั
งดงาม ความเป็ นหมูเ่ กาะมหัศจรรย์อนั ไร้ กาลเวลา ของ Galapagos ไว้ อีกนานเท่านาน

กาลาปากอส คืออะไร

ที่นี่คือหมูเ่ กาะกลางแปซิฟิค ของประเทศเอกวาดอร์ อเมริ กาใต้ ซึง่ เป็ นทริ ปที่ทาไม่ได้ บ่อย ๆ ในช่วงชีวิต ถือเป็ นทริ ปสักครัง้ ใน
ชีวิต ที่พิเศษและควรค่าต่อความทรงจาของหลายคน และเป็ นสถานที่ที่เป็ นแรงบันดาลใจผลักดันให้ คนมากมายจากทัว่ โลกฝั นที่
จะเดินทางไปหา ไปตามรอยทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ ของ ชาร์ ล ดาร์ วิน และไปผจญภัยเพื่อค้ นพบกับสรรพสิ่งที่เป็ นหนึ่งเดียวในโลก
ท่ามกลางความหลากหลายสายพันธุ์ของสัตว์ที่เป็ นเอกลักษณ์ หลายชนิดเป็ นสัตว์พิเศษหนึง่ เดียวที่หาเจอที่ไหนไม่ได้ นอกจาก
จะไปสัมผัสด้ วยตัวเองที่นี่เท่านัน้
การไปเที่ยวกาลาปากอสเปรี ยบเสมือนเป็ นทริ ปในฝั น การเดินทางไม่ได้ ง่ายอย่างที่คิด ด้ วยความเป็ นเกาะที่ห่างไกลกว่า 1,000
กิโลเมตรจากแผ่นดินใหญ่ ระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้ จ่าย ต้ องมีการวางแผนการท่องเที่ ยวไว้ ลว่ งหน้ า ในอดีตที่ผ่าน
มาการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเน้ นการใช้ เรื อ Yacht ในการไปชมหมูเ่ กาะต่างๆ 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 อมที่จะร่ วมเดินทางไปกับเราหรื อยัง
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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งอัมสเตอดัม (เนเธอร์ แลนด์ )

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLM
Royal Dutch Airlines เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและ
การเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่ วบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการ
เปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ
เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่
ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ KL876 สูก่ รุงอัมสเตอดัม
คณะเดินทางถึงสนามบิน Schiphol Airport อัมสเตอดัม หลังผ่านการตรวจคน
เข้ าเมืองและสัมภาระแล้ ว นาคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol**** หรือ
เทียบเท่ าในระดับราคาเดียวกัน

พฤหัสบดี

ใช้ เวลาเดินทาง 11:40 ชัว่ โมง
Local
www.radissonblu.com

กรุ งอัมสเตอดัม - กีโต้ (เอกวาดอร์ )

ศุกร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองกิโต้ (Quito) ประเทศเอกวาดอร์ โดยสายการบิน KLM
Royal Dutch Airlines เที่ยวบินที่ KL0755

Buffet

***ไม่ มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากอยู่ในระหว่ างทาการบิน***

14.40 น.

ถึงเมืองกีโต (Quito) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ทางภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของทวีปอเมริ กาใต้ บนเนินเขาปี ชินชา ภูเขาไฟที่ยงั ทรงพลังในเทือกเขา
แอนดีส ความสูงของเมืองที่ 2,850 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลเป็ นเมืองหลวงที่
ตังอยู
้ ส่ งู ที่สดุ เป็ นอันดับสองในโลก รองจากกรุงลาปาซ ประเทศโบลิเวีย ผ่าน
การตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร แล้ วเดินทางสูจ่ ตั รุ ัสกลางใจเมือง
กรุงกีโต (Quito) มีชื่ออย่างเป็ นทางการว่า ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San
Francisco de Quito) ตังอยู
้ บ่ นเทือกเขาแอนดีส โดยมีเส้ นศูนย์สตู รพาดผ่าน
ทาให้ อากาศเย็นสบายตลอดปี กีโต้ ยงั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1978 อิสระเดินเที่ยวชมเมือง โดยเฉพาะ
สถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล รายล้ อมรอบ Independence Square สถานที่
ประกาศความเป็ นอิสรภาพจากสเปนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1809, อาคาร
รัฐสภา (Presidential Palace), วังแห่งอาร์ บิชอบ, มหาวิหารแห่งเมือง โบสถ์
โรมันคาทอลิก สร้ างขึ ้นระหว่างปี 1562-1567 ได้ ชื่อว่าเก่าแก่ที่สดุ ในทวีป
อเมริ กาใต้ , โบสถ์และวิทยาลัยเยซูอิต ลา กอมปานญา (La Compañía) ซึง่ มี
การตกแต่งภายในอย่างหรูหรา เป็ นตัวอย่างแท้ ของ “สกุลช่างบาโรคแห่งกีโต้ ”
ซึง่ ผสมผสานศิลปะสเปน. อิตาเลียน. มัวร์ (Moorish), เฟลมิช (Flemish) และ

ใช้ เวลาเดินทาง 11:40 ชัว่ โมง
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13.30 น.
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19.00 น.

ศิลปะพื ้นถิ่น The Church and Monastery of St. Francis โบสถ์
โรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สดุ ในลาตินอเมริ กา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะพัก JW Marriott Hotel Quito***** หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

กีโต้ - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทกั ษ์ พันธุ์เต่ ายักษ์ - อุโมงค์
ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ ล ดาร์ วิน

Local
www.marriott.com

เสาร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางโดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ XL1413 สูห่ มูเ่ กาะกาลาปา
ใช้ เวลาเดินทาง 3:32 ชัว่ โมง
กอส (Galapagos Islands) หมูเ่ กาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นแนว เครื่ องแวะจอด 1 stop ที่กวายากิล
เส้ นศูนย์สตู ร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตก 965 ก.ม.
ถึงสนามบินบัลทรา (Baltra Airport) ตังอยู
้ บ่ นเกาะเล็กๆใกล้ เกาะซานตาครูซ
รถท้ องถิ่นรอรับคณะสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส มีชี่อเสียงในเรื่ องของความเป็ น
ธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด
ได้ มกี ารค้ นพบสัตว์สายพันธุ์
แปลก ใหม่มากมายรวมทังพื
้ ชผักพันธุ์หายากอีกด้ วย หมูเ่ กาะกาลาปากอส
ตังอยู
้ ห่ า่ งจากทางทิศตะวันตกของประเทศเอกวาดอร์ ไป 965 ก.ม. หรื อ 600
ไมล์ เป็ นหมูเ่ กาะที่อยูบ่ นเส้ นศูนย์สตู รและในมหาสมุทรแปซิฟิก อุดมไปด้ วย
ระบบนิเวศมากมายที่มีความเปราะบาง
และยังจัดเป็ นถิ่นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
สิง่ มีชีวิตหลาก หลายสายพันธุ์มากที่สดุ ในโลก โดยได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2521 แล้ วนาท่านเข้ าสูเ่ ขต
พิทกั ษ์ พนั ธุ์เต่ายักษ์ กาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
หลังอาหารนาคณะเดินชมวิถีชีวติ ของเต่ายักษ์ กาลาปากอส นับเป็ นเต่าบกที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก น ้าหนักเฉลีย่ 150-250 กิโลกรัม ตัวเมียจะตัวเล็กกว่า
ตัวผู้ ชอบอาศัยในที่พมุ่ ไม้ เตี ้ย ในบึง และเนินทรายชายฝั่ง และมีอายุเฉลีย่
100-200 ปี ปั จจุบนั มีเต่ายักษ์ กาลาปาโกสอาศัยอยูใ่ นธรรมชาติประมาณ
20,000 ตัว ซึง่ เป็ นผลมาจากการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ จากที่เคยเหลืออยูแ่ ค่
3,000 ตัว เมื่อปี ค.ศ. 1974 อีกสถานที่หนึง่ ที่นา่ แวะไปชมคือ Lava Tunnel
ด้ วยหมูเ่ กาะนี ้เกิดจากการสะสมตัวของลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อ 7-9 ล้ านปี
มาแล้ ว อุโมงค์ลาวาอันเกิดจากการเคลือ่ นตัวของแมกม่า ในชันใต้
้ ดิน หลังจาก
ภูเขาไฟดับแล้ วก่อให้ เกิดอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ าไปสัมผัส
กับถ ้าหินภูเขาไฟได้ นอกจากนี ้ยังปล่องภูเขาไฟที่ดบั สนิท หน้ าผา และยังมี
ภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั สนิทอยูห่ ลายแห่ง แม้ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ก็ยงั เกิดภูเขา
ไฟอยูป่ ระปราย ภูมิประเทศที่โดดเด่น คือพื ้นผิวที่ขรุขระอันเกิดจากภูเขาไฟ
ปล่องภูเขาไฟ และหน้ าผาทีเ่ กิดจากการยุบตัวของมวลลาวา ทีป่ ั จจุบนั เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของนกหลายสายพันธุ์แห่งหมูเ่ กาะกาลาปากอส และสถานที่สดุ ท้ าย
ของวันนี ้ด้ วยการนาท่านเข้ าสูส่ ถานีวิจยั ชาลส์ ดาร์ วิน (The Charles Darwin
Research Station หรื อ CDRS) ที่ได้ จดั ตังขึ
้ ้นโดย มูลนิธิชาลส์ ดาร์ วิน เป็ น
หน่วยงานสาคัญทีศ่ กึ ษาด้ านนิเวศวิทยาของหมูเ่ กาะ มีการวางแผนแม่บทเป็ น
ครัง้ แรก เพื่อคุ้มครองและจัดการอุทยานแห่งชาติกาลาปาโกสขึ ้น นอกจากนี ้
กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้ สง่ เสริ มการอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์และพืชในหมูเ่ กาะ
กาลาปาโกส อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชมเมืองทีเ่ ปอร์ โตอโยร่า ศูนย์กลางของ
เกาะซานตาครูซ ซึง่ เป็ นย่านโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร, ร้ านค้ าต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซาน
ตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่ให้ บริ การ)

รหัสทัวร์ : THD3-KL-SA-11-21APR19
14 เม.ย. 62

กาลาปากอส - หมู่เกาะบาร์ โตโลมี (Bartolome Island)

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะไปดาน ้าชมมวลหมูป่ ะการังใต้ ทะเลสีสดใส
บนชายหาดอันแสน
์
บริ สทุ ธิของเกาะบาร์ โตโลมี หรื อที่อา่ ว Sullivan จนได้ เวลานาท่านเดินทาง
กลับสูท่ า่ เรื อ
S
h
Galapagos Pinnacle
Classic Dolphins a
Galapagos Hawk
Penguins
Rock
rk
s
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซาน
ตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่ให้ บริ การ)

07.00 น.
08.00 น.

Highlights

18.00 น.

15 เม.ย. 62
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
Highlights
18.00 น.

16 เม.ย. 62
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หมูเ่ กาะกาลาปากอส (Galapagos Island) มีเกาะใหญ่ 6 เกาะ และรวมเกาะ
ต่าง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ หมูเ่ กาะกาลาปากอสแห่งนี ้มีชื่อเสียงโด่งดัง
ขึ ้นมาจากการพบเห็นสัตว์ตา่ งๆ ที่หาชมได้ ยากหลายสายพันธุ์ การเดินทาง
ระหว่างเกาะเราจะใช้ เรื อ Santa Fe Yacht II เพื่อนาท่านสูเ่ กาะต่างๆ ในวันนี ้
เราจะเริ่ มเดินทางสูฝ่ ั่งตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีจดุ หมายปลายทางที่เกาะบาร์
โตโลมีลกั ษณะของภูมิประเทศตังอยู
้ บ่ นภูเขาไฟที่ดบั แล้ ว มีต้นตระบองเพ็ช
รขึ ้นอยูต่ ามพื ้นหินลาวา นาท่านขึ ้นสูจ่ ดุ ชมวิว ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพแบบพา
โนรามา และแท่งหินอันเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะนี ้ เกาะนี ้เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย
ของเพนกวินแห่งกาลาปากอส

อาทิตย์
Buffet

Local

Lava
Cactus
Local

กาลาปากอส - หมู่เกาะพลาซ่ า (Plazas Island)

จันทร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เรื อ Santa Fe Yacht II นาคณะเดินทางสูเ่ กาะพลาซ่าใต้ ตังอยู
้ ท่ ิศตะวันออก
ของเกาะซานตาครูซ และเป็ นส่วนหนึง่ ของเกาะพลาซ่าเหนือ ถูกคัน่ ด้ วยช่อง
แคบของน ้าทะเลสีฟา้ เตอร์ คอยซ์ นาท่านขึ ้นบนเกาะมีลกั ษณะคล้ ายพรมแดง
ธรรมชาติรอคอยนักท่องเทีย่ วมาเยือน เกาะนี ้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของแมวน ้ากาลา
ปากอส เส้ นทางเดินจะได้ พบสัตว์มากมาย นกทะเลกาลังจับปลา, อิกวั น่าบก
สีเหลือง/น ้าตาล กาลังกินต้ นกระบอง เพชรเป็ นอาหาร และอิกวั น่าทะเล กาลัง
นอนอาบแดด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะไปดาน ้าชมปะการังน ้าตื ้นที่ Punta Carrión ได้ เวลานาท่านเดินทาง
กลับสูท่ พี่ กั โรงแรม
Sea
Lions

Land
Iguanas

Marine
Iguanas

Punta
Carrión

Sesuvium

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซาน
ตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่ให้ บริ การ)

กาลาปากอส - หมู่เกาะซานตาเฟ่

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เรื อ Santa Fe Yacht II นาคณะเดินทางสูเ่ กาะซานตาเฟ่ ตังอยู
้ ท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ เพียง 2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็ นถิ่นอาศัยของอิกวั น่า
บกสายพันธุ์เฉพาะบนเกาะแห่งนี ้เท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีแมวน ้านอนกลิ ้งไปบน
หากทราย ให้ นกั ท่องเทีย่ วได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ฝูงเหยีย่ วกาลาปากอสบิน
อยูเ่ หนือท้ องฟ้า, ฝูงนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น และ

Gold Sand
Beach

Buffet

Local
Masked or
Nazca
Boobies

Bifurcated
Tailed Gulls
Local

อังคาร

รหัสทัวร์ : THD3-KL-SA-11-21APR19
12.00 น.
บ่าย

Highlights

18.00 น.

17 เม.ย. 62
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
Highlights

18.00 น.

18 เม.ย. 62
07.30 น.
08.30 น.
11.20 น.
14.12 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงเวลาแห่งการ Snorkel on Santa Fe's Bay (Barrington Bay) ที่นี่เป็ น
แหล่งสัตว์โลกใต้ ทะเลอาทิ เต่าทะเล, ปลากระเบน, แมวน ้า ฝูงปลานานาชนิด
และปะการังหลากสีตามแนวโขดหิน สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางกลับสู่
โรงแรม
C
a
ct
u
Land Galapago Lava
s
Sea Lions
Galapagos Dove
Iguanas s Hawk
Lizard F
o
r
e
st
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซาน
ตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่ให้ บริ การ)

Local

Marine
Turtles

Sharks

Local

กาลาปากอส - เกาะซีมัวร์ เหนือ

พุธ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม HOTEL SANTA FE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (บนเกาะซาน
ตาครูซ มีข้อจากัดในเรื่ องขนาดของโรงแรม และจานวนแห่งที่ให้ บริ การ)

Local

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เรื อ Santa Fe Yacht II นาคณะเดินทางสูเ่ กาะซีมวั ร์ เหนือ เพียง 45 นาที ที่นี่
ถือเป็ นไฮไลต์ที่ทา่ นจะได้ พบเห็นนกสายพันธุ์ที่หายากที่สดุ ในโลก คือ Blue
Footed Boobies หรื อเรี ยกสันๆว่
้ า “บู้บี ้” ลักษณะพิเศษของมันคือจะมีเท้ าเป็ น
สีฟา้ ธรรมชาติ นอกจากนี ้อาจจะได้ พบเห็น Red Footed Boobies นอกจากนี ้
ยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกฟรี เกตจานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ช่วงเวลาแห่งการดาน ้าตื ้น Snorkel on Las Bachas Beach จนได้ เวลา
พอสมควรนาคณะเดินทางกลับโรงแรมที่พกั
Blue Footed
Courtship
Frigate Birds
Sea Lions
Land Iguanas
Las Bachas
Boobies
Dance

กาลาปากอส - กวายากิล - บินสู่กรุ งอัมสเตอดัม (เนเธอร์ แลนด์ )

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินบัลทรา
สายการบิน LATAM เดินทางสูเ่ มืองกวายากิล โดยเทีย่ วบินที่ XL1410
ถึงสนามบินกวายากิล รถรอรับคณะแล้ วนาท่านเข้ าสูย่ า่ นใจกลางเมืองเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่ที่สดุ และมีประชากรมากที่สดุ ของประเทศเอกวาดอร์ มีประชากร
ราว 3.8 ล้ านคน เที่ยวชมบรรยากาศเมืองในย่านใจกลางเมือง ผ่านชม
สวนสาธารณะเซมินาริ โอ (Parque Seminario) หรื อมีอีกชื่อว่า สวนอิกวั นา
(Parque de Las Iguanas) เนือ่ งจากเต็มไปด้ วยตัวอิกวั นา ทังบนต้
้ นไม้ และ
คลานอยูต่ ามพื ้นดิน บางตัวมีขนาดใหญ่ถึง 5 เมตร, สวนสาธารณะเซนเทนาริ
โอ (Parque Centenario) ที่มีรูปปั น้ แห่งอิสรภาพ (Statue of Liberty),
ลาสปิ ญาส (Las Peñas) ย่านเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะ มีแกลเลอรี

พฤหัสบดี
ใช้ เวลาเดินทาง 1:52 ชัว่ โมง

รหัสทัวร์ : THD3-KL-SA-11-21APR19
ศิลปะจานวนมาก บางแห่งตังอยู
้ ใ่ นบ้ านทีม่ ีอายุกว่า 400 ปี , มาเลคอน 2000
(Malecón 2000) โครงการพัฒนาส่วนพื ้นที่ทางประวัตศิ าสตร์ ทา่ น ้าไซมอนโบ
ลิวาร์ (Simón Bolívar Pier) โดยตังใจให้
้
เป็ นศูนย์กลางใหม่ของเมือง มีสว่ น
สวนร่มรื่ นตังใกล้
้ กบั ย่านร้ านค้ า
17.00 น.
18.40 น.

รับประทานอาหารเย็น
ออกเดินทางโดยสายการบิน KLM โดยเที่ยวบินที่ KL0751

13.15 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสคิพโพล กรุงอัมสเตอดัม รถรอรับคณะแล้ วเดินทาง
สูก่ ลางใจเมืองอันเป็ นที่ตงของจตุ
ั้
รัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลาง
เมืองที่นกั ท่องเทีย่ วนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิม
ตังอยู
้ ใ่ จกลางจัตรุ ัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบที่ Red
Light District อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมของยุโรป หรื อเลือก
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อิสระให้ ทา่ นสารวจย่านแหล่งบันเทิง
ของอัมสเตอดัมทีม่ ีชื่อเสียงในย่าน “เรดไลท์”
พักโรงแรม Novotel Amsterdam City Centre**** หรือเทียบเท่ าในระดับ
ราคาเดียวกัน

19 เม.ย. 62

19.00 น.

20 เม.ย. 62
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
17.50 น.

21 เม.ย. 62

Box or Restaurant in Airport
ใช้ เวลาเดินทาง 11:35 ชัว่ โมง

กรุ งอัมสเตอดัม - อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้ ง - เรดไลท์

ศุกร์

ล่ องเรื อหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบิน

เสาร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชมเมืองอัมสเตอดัม เป็ นเมืองหลวงขนาดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงติดอันดับ
โลก มีคลองมากกว่า 165 แห่ง จนได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก การชม
เมืองทีด่ ีที่สดุ คือ “ล่องเรื อหลังคากระจก” ลัดเลาะไปตามคลองน้ อยใหญ่
บ้ านเรื อนแบบดัชต์เรียงรายริ มสองฝั่งในยุค ค.ศ.ที่ 17 เป็ นต้ นมา เรื อนาท่าน
ล่องชมความงามจากเมืองชันในสู
้ ร่ อบนอก แล้ วจอดให้ ทา่ นได้ แวะเยี่ยมชม
สถาบันเจียระไนเพชร งานฝี มือของชาวดัชต์ทตี กทอดมาจากบรรพบุรุษ ชม
ขันตอนการคั
้
ดเพชร เจียระไนเพชร ซึง่ ในปั จจุบนั ช่างฝี มอื ดัชต์สามารถ
เจียระไนได้ ถงึ 121 เหลีย่ ม ตลอดจนการกาหนดราคาเพชรในตลาดโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL0875

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

Thai
ใช้ เวลาเดินทาง 11:00 ชัว่ โมง

อาทิตย์

09.50 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare (Adults / Child)

SGL
Supplement

11-21 เมษายน 2562

259,000.-

23,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

NO TKT (ADL / CHD)

(BKK-AMS // AMS-UIO //
GYE-AMS // AMS-BKK)

-70,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณา
ดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาธารณรัฐประเทศเนเธอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ
สูญเสียชี วิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรั บผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความ
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบิน KLM อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระ
ขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การ
เรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำ
ล่ วงหน้ ำ 60,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการ
ยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่ อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงิน
ส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรม
ทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ 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 โดยสามารถยื่นขอ
วีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิม่ คือค่าวีซา่ ทีเ่ กิดขึ ้นตามจริง และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋
เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการ
ยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่ า 10 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN
บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
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 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

ข้ อแนะนาสาหรั บการฉีดไข้ เหลือง ควรฉีดอย่ างน้ อย 1 อาทิตย์ ก่อนเดินทาง

วัคซีนไข้ เหลืองนับว่าเป็ นวัคซีนพิเศษ ซึง่ โดยปกติแล้ วคนไทยเราไม่ได้ ฉีด เนื่องจากไม่มีโ รคนี ้ในประเทศไทย ดังนันจึ
้ งมีเพียงบาง
โรงพยาบาลเท่านันที
้ ่มวี คั ซีนไข้ เหลืองให้ บริ การ และสามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้ ได้ ตามข้ อกาหนดขององค์การอนามัย
โลก
ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้ เหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ ที่
1. คลินิกเวชศาสตร์ ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่ องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 หรื อ 02-306-9145
2. คลินิกเสริมสร้ างภูมิค้ ุมกันและอายุรศาสตร์ การท่ องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161
3. สถาบันบาราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430
4. ด่ านควบคุมโรคติดต่ อระหว่ างประเทศต่ างๆ (กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้ า)
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 02-535-1482, 02-535-4245
- ท่าเรื อกรุงเทพ(คลองเตย) โทร 02-240-2057
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทร 053-922-133, 053-200-647
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทร 074-251-548
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร 076-351-128
- ท่าเรื อแหลมฉบัง
โทร 038-409-344, 081-996-1375, 086-790-7739
- ท่าเรื อสงขลา
โทร 074-331-206, 074-332-641
- ท่าเรื อภูเก็ต
โทร 076-212-108
- ท่าเรื อศรี ราชา
โทร 038-409-344, 081-653-1030
- ท่าเรื อมาบตาพุด
โทร 081-683-3110
ข้ อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้ เหลือง
1. ต้ องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
2. ควรตรวจสอบว่ามีข้อห้ ามหรื อข้ อควรระวังในการฉีดวัคซีนหรื อไม่ ถ้ ามีหรื อไม่แน่ใจ ควรรี บปรึกษาแพทย์
3. ต้ องนาสาเนาหนังสือเดินทาง ในวันพบแพทย์ มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
ข้ อห้ ามในการฉีดวัคซีนไข้ เหลือง
1. เด็กทารกอายุตา่ ากว่า 6 เดือน
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วย AIDS, ผู้ป่วยโรคมะเร็ ง, ผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัด หรื อใช้ ยากดภูมิค้ มุ กัน
3. ผู้ป่วยที่มีโรคของต่อมไทมัส รวมถึงโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis
4. ผู้ป่วยที่การแพ้ วคั ซีนไข้ เหลือง หรื อส่วนประกอบของวัคซีนไข้ เหลืองชนิดรุนแรง
หมายเหตุ
ปั จจุบนั มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าการได้ รับวัคซีนไข้ เหลืองเพียง 1 โด๊ ส จะมีภมู คิ ้ มุ กันอยูไ่ ด้ ตลอดชีวติ และองค์การอนามัยโลก
ได้ ยืนยันว่าไม่จาเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนไข้ เหลืองกระตุ้นทุก ๆ 10 ปี อย่างไรก็ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และกฎหมายของประเทศ
สมาชิกบางส่วน รวมทังประเทศไทย
้
ยังไม่ได้ มกี ารเปลีย่ นแปลง ยังคงมีข้อบังคับระบุวา่ หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้ เหลืองจะมีอายุ 10
ปี ทาให้ ผ้ เู ดินทางที่เคยฉีดวัคซีนไข้ เหลืองมาแล้ วมากกว่า 10 ปี และจะเดินทางเข้ าประเทศทีม่ ีเขตติดต่อของโรคไข้ เหลือง ยังคงต้ อง
ปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนและออกหนังสือรับรองใหม่

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

