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12 วัน ลองแมน้ําแอมะซอน แหงเปรู
(ลองเรือแมน้ําแอมะซอนสุดหรู A Luxury Cruise – Aqua Amazon)

ที่สุดแหงทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. ลองเรือแมน้ําแอมะซอน ในประเทศเปรู....

1 – 12 พฤษภาคม 2562
(กรุปเดียวเทานั้น...ที่นั่งจํากัด)

429,900 บาท
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ลิมา – อิกิโตส - แมน้ําแอมะซอน – แมน้ํายาราปา – นอวตา คาโน - แมน้ํามาราโนน – เดินปาแอมะซอน
แมน้ํา ยานายาคู พูคาเต - เมืองนอวตา – ชมหมูบ านชนพื้นเมือง – ตนกําเนิดแมน้ําแอมะซอน - แมน้ํายานอลปา
แมน้ําเอล โดราโด - แมน้ําปาคายา – แมน้ํายูคายาลิ – แมน้ําทาปเช - แมน้ําคลาเวโร หรือ แมน้ํายาราปา
แมน้ําแอมะซอน - ตลาดเชานาเนย – ศูนยอนุรักษพันธุสัตวมานาเต – อิกิโตส – ลิมา

เสนทางลองเรือแมน้ําแอมะซอน ในประเทศเปรู

1 พ.ค. 2562
09.00 น.
12.15 น.

18.30 น.

กรุงเทพ – อัมสเตอรดัม
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช แอรไลนส แถว P 1-15
ประตูทางเขาที่ 7-8 อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดิ น ทางสู ก รุ งอั ม สเตอรดัม ประเทศเนเธอรแ ลนด โดยสายการบิ น เค แอล เอ็ ม รอยัล ดั ช ช แอรไลน ส
เที่ยวบิน KL876 (ใชเวลาบินประมาณ 11.35 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรและจอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้
สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่องบิน
เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล (AMS) กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด
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(แนะนํา ใหทานเตรียมกระเปาเล็ก สําหรับพักคางคืน 1 คืน ที่อัมสเตอรดัม กอนขึ้นเครื่องในวันรุงขึ้น สําหรับ
กระเปาเดินทางใบใหญจะทําการ Check through ไปยังสนามบินกิโต ประเทศเอกวาดอร)
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Airport Hotel **** หรือเทียบเทา

2 พ.ค. 2562
เชา
09.00 น.
12.35 น.

อัมสเตอรดัม – ลิมา

18.10 น.

รับประทานอาหารเชาในโรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสูสนามบินสคิปโพลล (AMS) เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสูส นามบินลิมา (ประเทศเปรู) โดยเที่ยวบิน KL743 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12.35 ชั่วโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตรและจอทีวีสว นตัวทุกที่นั่ง ทั้งนีส้ ายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวันและอาหารเย็น
บนเครื่องบิน
เดินทางถึงสนามบินลิมา (ประเทศเปรู) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Jose Antonio Deluxe Hotel **** หรือเทียบเทา

3 พ.ค. 2562
เชา
05.00 น.
06.20 น.
08.10 น.

อิกิโตส – เชคอินลงเรือ Aqua Amazon Cruise
รับประทานอาหารเชาแบบ Breakfast box
นําทานเดินทางสูสนามบินลิมา เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสูเ มืองอิกิโตส โดยเทีย่ วบิน P9 120 (ใชเวลาบินประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินอิกิโตส
(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ Expedition Team ของทางเรือ)
นําทานเที่ยวชมเมืองอิกิโตส (Iquitos) เปนเมืองใหญที่สุดในปาฝนของประเทศเปรู และเปนเมืองหลวงของ
แควนโลเรโต และจังหวัดไมนัส ถือเปนเมืองใหญที่สุดอันดับ 6 ของประเทศเปรู เมืองเปนศูนยกลางของอาหาร
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วัฒ นธรรม เครื่อ งแต งกาย และประวัติ ศ าสตร เมื องอิ กิโ ตส ตั้ งอยูบ นฝงซ ายของแม น้ํ าแอมะซอน ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเปรู เมืองประกอบดวย 4 เขตคือ อิกิโตส, เบเลง, ปุนชานา และซานฮวนเบา
ติสตา มีอากาศรอนและชื้น มีความชื้นเฉลี่ย 85%
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานเที่ยวชมหมูบานชนพื้นเมืองแหงอิกิโตส และหมูบานชาวแอมะซอนซึ่งเมืองอิกิโตส เรียกไดวาเป น
หมูบานจุดเริ่มตนในการลองเรือชมแมน้ําแอมะซอนในเปรู ซึ่งการลองเรือในหมูบานนี้ได ตองลองในฤดูที่มีน้ํา
อยูในระดับสูงเทานั้น คือประมาณเดือน พฤศจิกายน – พฤษภาคม ซึ่งเดือนพฤษภาคมเปนเดือนที่มีระดับน้ํา
สูงสุด จึงเปนเดือนที่นามาลองแอมะซอนมากที่สุดอีกเดือนหนึ่ง สมควรแกเวลานําทานเดินทางเชคอินลงเรือ
สําราญ Aqua Amazon ซึ่งเปนเรือสําราญแบบ Luxury มีอาหาร และ เครื่องดื่มไวบริการนักทองเที่ยวที่เขาพักเรือ
แหงนี้ (หองทุกหองเปนหอง Suite และมี 2 ชั้น คือ ชั้นหนึ่ง และ ชั้นสองเทานั้น)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย

4 พ.ค. 2562
เชา

แมน้ําแอมะซอน – แมน้ํายาราปา – นอวตา คาโน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
วันนี้ทางเจาหนาที่จะนําทานนั่งเรือเล็ก (skiffs) ซึ่งจะนําทานลัดเลาะไปตามแมน้ํายาราปา (Yarapa River) ซึ่ง
บริเวณแมน้ํายาราปา เปนถิ่นที่อยูของนกนานาชนิด ไมวาจะเปน Songbirds, เหยี่ยวคอดํา และ ตัวสลอท สัตวที่
เชื่องชาที่สุด
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ

บาย

นําทานสัมผัสประสบการณตกปลาปนรันยา พรอมทั้งฟงเรื่องราวของทะเลสาบโมรินโก จากนั้นนําทานลัดเลาะ
ไปตามเสนทางแมน้ํายาราปา ในชวงตะวันตกดินนําทานลองเรือสูแมน้ําดํา (Black Water) แหง นอวตา คาโน
อิสระใหทานไดชื่นชมบรรยากาศ และ สัตวที่ออกหากินในชวง พลบค่ํา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
เรือสําราญออกเดินทางสู อาวเออรบินา แหงเกาะอิซเบลลา

5 พ.ค. 2562

แมน้ํามาราโนน – เดินปาแอมะซอน – แมน้ํา ยานายาคู พูคาเต

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
เชาตรูวันนี้เรือนําทานลองเขาสูแมน้ํามาราโนน (Maranon River) อันเปนที่อยุของนกนานาชนิด แนะนําใหทาน
ตื่นมารับโอโซนยามเชาพรอมจิบชากาแฟ ดูนก และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติพิสุทธิ์แหงปาแอมะซอน หลัง
อาหารเชา เจาหนาที่จะนําทานเดินสํารวจปา และ พืชพันธุธรรมชาติที่ขึ้นในแถบแอมะซอนรวมถึงสัตวมีพิษ
อยาง กบบางชนิด และพืชที่มีคุณสมบัติเปนยารักษาโรค แหงผืนปา แอมะซอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ
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บาย

เรือลองสูเขตแมน้ํายานายาคู พูคาเต อิสระใหทานไดทํากิจกรรมทางน้ํา ไมวาจะเปนพายเรือคายัค หรือ เลนน้ํา
ในแมน้ําแหงนี้ และที่สําคัญผืนน้ําแหงนี้ยังเปนแหลงของโลมาสีชมพู (Pink Dolphin) อิสระใหทานไดสัมผัส
ธรรมชาติและความสวยงามของแมน้ํายานายาคู พูคาเต

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย

6 พ.ค. 2562

เมืองนอวตา – ชมหมูบานชนพื้นเมือง – ตนกําเนิดแมน้ําแอมะซอน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
ในวัน นี้ เจาหน าที่ ของเรือ จะพาท านเที่ ยวชมบนฝงและชมเมื องนอวตา (Nauta Town) โดยนํ าท านเที่ ยวชม
สถานที่สําคัญของเมือง รวมถึงตลาดปลา และ ตลาดประจําเมือง ซึ่งชาวบานจะนําอาหาร สัตวน้ํา และพืชพันธุ
ตางๆมาจําหนายในตลาดแหงนี้ จากนั้นนําทานเที่ยวชมหมูบานชนพื้นเมืองที่ยังอาศัย ตั้งรกรานและดํารงชีวิต
บริเวณริมฝงแมน้ําแอมะซอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

เจาหนาที่จะนําทานสูตนกําเนิดของแมน้ํา แอมะซอนในเปรู (The Birthplace of the Amazon River) นําทานชม
และถายรูปกับจุดกําเนิดของแมน้ําแอมะซอน แมน้ําที่ยาวที่สุดในโลก นับเปนอีกหนึ่งไฮไลทที่ตองไมพลาดใน
การลองเรือชมแมน้ําแอมะซอน แมน้ําที่ยาวที่สุดในโลกแหงนี้
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
7 พ.ค. 2562 แมน้ํายานอลปา – แมน้ําเอล โดราโด
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
นําทานลงเรือเล็ก (Skiff) เพื่อลัดเลาะไปตามแมน้ํายานอลปา (Yanallpa River) อีกแมน้ําที่แตกมาจากแอมะซอน
เรือจะนําทานลัดเลาะไปตามแมน้ําสายเล็ก และจะทําการจอดเพื่อใหทานไดมีโอกาสเดินลัดเลาะภายในผืนปา
แหงลุมแมน้ําแอมะซอน เจาหนาที่จะนําทานสํารวจปา และดูสัตวนานาชนิดที่อาศัยอยูในบริเวณปาริมแมน้ํายา
นอลปา อีกหนึ่งแขนงของแมน้ําแอมะซอน สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเรือเล็ก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

นําทานลงเรือเล็ก เพื่อลัดเลาะชมสัตวปานานาชนิดที่อาศัยอยูบริเวณลุมแมน้ําเอล โดราโด (El Dorado River) ซึ่ง
เปน อีกหนึ่ งแขนงของแมน้ํา ในเขตลุมน้ําแอมะซอน อิสระให ทานไดเก็บภาพความสวยงามตามธรรมชาติ
ตลอดจนสัตวปาแหงแอมะซอนไดตามอัธยาศัย

8

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย

8 พ.ค. 2562 แมน้ําปาคายา – แมน้ํายูคายาลิ – แมน้ําทาปเช
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
นําทานเที่ยวลองชมและตกปลาในแมน้ําปาคายา รวมถึงชมสัตวปา นก และ สัตวน้ํานานาชนิดที่อาศัยอยูใน
บริเวณแมน้ําปาคายา สนุกสนานกับกิจกรรมตกปลาปรันยา และ สองหาปลาโลมาสีชมพู

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

นําทานลงเรือเล็ก (Skiff) เพื่อลัดเลาะไปตามแมน้ํายูคายาลิ (Ucayali) และ แมน้ําทาปเช อันเปนถิ่นที่อยูของโลมา
สีชมพู ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศอันของแมน้ําอีกแขนงของแมน้ําแอมะซอน อิสระใหทานไดเก็บภาพความ
สวยงามและนารักของสัตวปานานาชนิด ตลอดจนกิจกรรมที่ทางเจาหนาที่ของเรือจัดขึ้นในแตละวัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
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9 พ.ค. 2562

แมน้ําคลาเวโร หรือ แมน้ํายาราปา – แมน้ําแอมะซอน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
อิสระใหทานไดเลือกทํากิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น ไมวาจะเปนการเดินปาในแถบแมน้ําคลาเวโร หรือแมน้ํายารา
ปา หรือจะเลือกพายเรือแคนู เรือคายัก หรือจะเลือกวายน้ําในแมน้ํา โดยในชวงเชาทางเรือใหอิสระในการทํา
กิจกรรมแกนักทองเที่ยว เพื่อใหทานไดสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามยามเชาของอีกแขนงแมน้ําแหงแอมะซอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ

บาย

นําทานเที่ยวชมหมูบานชนพื้นเมืองอีกแหงของแมน้ําแอมะซอน ใหทานไดสัมผัสวิถีชีวิตและการดํารงชีพของ
ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูในแถบแมน้ําแอมะซอน กอนนําทานลองเรือกลับสูเมืองอิกิโตส และในค่ําคืนนี้จะมีงาน
เลี้ยงกาลาดินเนอร และการแนะนําลูกเรือ และผูอยูเบื้องหลังการทองเที่ยวลองเรือแมน้ําแอมะซอนแหงนี้

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ (กาลาดินเนอร)
หลังอาหารค่ําอิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย

10 พ.ค. 2562 ตลาดเชานาเนย – ศูนยอนุรักษพันธุสัตวมานาเต - อิกิโตส – ลิมา
เชา

12.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในเรือสําราญ
กอนอาหารเชา นําทานเที่ยวชมตลาดเชาแหงเมืองนาเนย (Nanay Market) ซึ่งตั้งอยูริมฝงแมน้ํานาเนย ใหทานได
ชมวิถีชีวิตและพื ชผั ก ผลไม ที่ ชาวบ านนํ ามาวางขาย รวมถึ งของที่ ระลึ ก ที่ ส ามารถหาซื้ อได ในตลาดแห งนี้
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเรือสําราญ เพื่อลองกลับสูเมืองอิกิโตส กอนถึงเมืองอิกิโตส นําทานแวะชมศูนย
อนุรักษพันธุสัตวมานาเต ซึ่งเปนศูนยชวยเหลือและพักฟนสัตวปานานาชนิด ตลอดจนเปนศูนยเพาะพันธุสัตวปา
แหงลุมน้ําแอมะซอนอีกดวย จากนั้นนําทานแวะชอปปงสินคาพื้นเมือง อยางไมแกะสลักและ หัตถกรรมพื้นบาน
ณ ตลาดพื้นเมืองซองจวน (San Juan Craft Market) อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
นําทานเชคเอาทจากเรือสําราญเพื่อมุงหนาสูสนามบินอิกิโตส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบกลอง (Lunch Box)

14.40 น.
17.20 น.
20.00 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิกิโตส สู สนามบินลิมา โดยเที่ยวบิน P9 (ใชเวลาบินประมาณ 1.50 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองลิมา นําทานเชคอินสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช แอรไลนส
ออกเดินทางจากสนามบินลิมา สูสนามบิน อัมสเตอรดัม โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช แอรไลนส
(KLM) เที่ยวบินที่ KL 744 (ใชเวลาบินประมาณ 12.25 ชั่วโมง)
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11 พ.ค. 2562

อัมสเตอรดัม – กรุงเทพมหานคร

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเชา และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
13.30 น.
17.15 น.

เดินทางถึงกรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช แอรไลนส (KLM) เที่ยวบินที่ KL875
(ใชเวลาบินประมาณ 10.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเชาบนเครื่องบิน

12 พ.ค. 2562 กรุงเทพมหานคร
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

หองพักเรือสําราญสุดหรู Aqua Amazon
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12 วัน ลองแมน้ําแอมะซอน แหงเปรู
(พักหอง Suite / ไมรวมคาวีซาเชงเกน และทิปสําหรับเรือ Aqua Amazon)
อัตราคาบริการ

1-12 พ.ค. 2562

ราคาผูใหญ หรือ เด็กอายุต่ํากวา 18 ป (พักกับผูใหญ 1 ทาน) พักหองคู Suite ชั้น 1 ทานละ

429,900

พักหอง Suite ชั้น 2 เพิ่มเงินทานละ

12,000

พักเดีย่ ว หอง Suite ชั้น 1…. เพิ่มเงินทานละ

85,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ (ราคายืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ไมเอาตั๋วเครื่องบิน BKK- AMS- LIM-AMS-BKK) หักคาตั๋วคืนทานละ

130,000-170,000
55,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562) **
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
โปรแกรมทองเที่ยวลองเรือแอมะซอน (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน KLM (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 คาที่พักตลอดการเดินทาง
 คาอาหารทุกมือ้ ตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเทีย่ ว, คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
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 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาวีซาเชงเกน
 คา Gratuities เจาหนาที่เรือ และลูกเรือ คนละ 50 USD ตอวัน x 7 วัน = 350 USD
 คาเชาเรือคายัค, สปาบนเรือ
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ และคาใชจายอืน่ ๆที่ไมไดระบุในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 100,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังไดรับการยืนยันกรุปออกเดินทางแนนอน
งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 120 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 121 วันกอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)
* ภายใน 90 – 120 วันกอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)
* ภายใน 60 – 89 วัน กอนเดินทาง หักคาใชจายตามจริง (ไดรับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนดโอเปอรเรเตอร)
หมายเหตุ :
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ที่มีผูเดิ นทาง ต่ํากวา 10 ท าน โดยจะแจงให ผูเดิน ทางทราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน
ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงกอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ
มาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หาก
ท านถูก ปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินั กท องเที่ ยวใชห นั งสื อเดิ น ทางบุ คคล
ธรรมดา เลมสีเลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
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ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกีย่ วของกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะ
ทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ่ งจากอยูใ นแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่
เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่ เปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง
(13.5 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 7.5 นิ้ว )
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 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํ หนักสวน
ที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณี กระเปาใบใหญ เกิดการสูญ หายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะ
พิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ
ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายละเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทาน
ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกนประเทศเนเธอรแลนด
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนัน้ ถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพื่อขอยื่น
วีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบตัว๋ เครื่องบินในชวงทีท่ านจะเดินทางมาดวย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และเตรียมใหครบ และกรุณาอยาดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยกอน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน
2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตองเปนพืน้ สีขาว (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ใชไมได) หามสวม
แวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาที่เคยได)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุ
วา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุ
วา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มชี ื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตาํ แหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปทศี่ ึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน)
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- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซา
- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1
ทาน และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอนยืน่ วีซา)
************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเนื่อง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทา นตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย
หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมตา่ํ กวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุชื่อผูถูก
รับรองในจดหมายดวย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง
- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไมตองแนบมา)
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12 วัน ลองแมน้ําแอมะซอน แหงเปรู
(ลองเรือแมน้ําแอมะซอนสุดหรู A Luxury Cruise – Aqua Amazon)
(พักหอง Suite ทุกหอง / ไมรวมคาวีซาเชงเกน และทิปสําหรับเรือ Aqua Amazon)

ราคา 429,900 บาท
ลําดับที่

1 – 12 พฤษภาคม 2562

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

หองพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล

อาหาร

ชื่อผูสํารองที่นั่ง............................................................... เอเยนต................................................................
โทรศัพท............................................ แฟกซ................................. อีเมล........................................................
โทรศัพทมือถือ..........................................................

