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ลิม่ำ – อิกโิ ตส - แม่ นำ้ แอมะซอน – แม่ นำ้ ยำรำปำ – นอว์ ตำ คำโน - แม่ นำ้ มำรำโนน – เดินป่ ำแอมะซอน
แม่ นำ้ ยำนำยำคู พูคำเต - เมืองนอว์ ตำ – ชมหมู่บ้ำนชนพืน้ เมือง – ต้ นกำเนิดแม่ นำ้ แอมะซอน - แม่ นำ้ ยำนอลปำ
แม่ นำ้ เอล โดรำโด้ - แม่ นำ้ ปำคำยำ – แม่ นำ้ ยูคำยำลิ – แม่ นำ้ ทำปิ เช - แม่ นำ้ คลำเวโร หรื อ แม่ นำ้ ยำรำปำ
แม่ นำ้ แอมะซอน - ตลำดเช้ ำนำเนย์ – ศู นย์ อนุรักษ์ พนั ธุ์สัตว์ มำนำเต – อิกโิ ตส – ลิม่ำ

เส้ นทำงล่ องเรื อแม่นำ้ แอมะซอน ในประเทศเปรู

1 พ.ค. 2562
09.00 น.
12.15 น.

18.30 น.

กรุ งเทพ – อัมสเตอร์ ดัม
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ ไลน์ส แถว P 1-15
ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ นทางสู่ ก รุ ง อัม สเตอร์ ดัม ประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยสายการบิ นเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ ไ ลน์ส
เที่ยวบิน KL876 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ 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 )
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ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดำว Mercure Airport Hotel **** หรื อเทียบเท่ำ

2 พ.ค. 2562
เช้า
09.00 น.
12.35 น.

อัมสเตอร์ ดัม – ลิม่ำ

18.10 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพลล์ (AMS) เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินลิม่า (ประเทศเปรู ) โดยเที่ยวบิน KL743 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12.35 ชัว่ โมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ และจอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นงั่ ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริ การ อาหารกลางวันและอาหารเย็น
บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินลิม่า (ประเทศเปรู ) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดำว Jose Antonio Deluxe Hotel **** หรื อเทียบเท่ ำ

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

กลางวัน

อิกโิ ตส – เชคอินลงเรื อ Aqua Amazon Cruise
รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลิม่า เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ เมืองอิกิโตส โดยเที่ยวบิน P9 120 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.50 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอิกิโตส
(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่ Expedition Team ของทางเรื อ)
นาท่านเที่ยวชมเมืองอิกิโตส (Iquitos) เป็ นเมืองใหญ่ที่สุดในป่ าฝนของประเทศเปรู และเป็ นเมืองหลวงของ
แคว้นโลเรโต และจังหวัดไมนัส ถือเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ของประเทศเปรู เมืองเป็ นศูนย์กลางของอาหาร
วัฒนธรรม เครื่ องแต่ งกาย และประวัติศาสตร์ เมืองอิ กิโตส ตั้งอยู่บ นฝั่ งซ้า ยของแม่น้ าแอมะซอน ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศเปรู เมืองประกอบด้วย 4 เขตคือ อิกิโตส, เบเลง, ปุนชานา และซานฮวนเบา
ติสตา มีอากาศร้อนและชื้น มีความชื้นเฉลี่ย 85%
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านเที่ ยวชมหมู่ บา้ นชนพื้นเมื องแห่ งอิ กิโตส และหมู่บ ้านชาวแอมะซอนซึ่ งเมื องอิ กิโตส เรี ยกได้ว่าเป็ น
หมู่บา้ นจุดเริ่ มต้นในการล่องเรื อชมแม่น้ าแอมะซอนในเปรู ซึ่ งการล่องเรื อในหมู่บา้ นนี้ ได้ ต้องล่องในฤดูที่มีน้ า
อยู่ในระดับสู งเท่านั้น คื อประมาณเดื อน พฤศจิ กายน – พฤษภาคม ซึ่ งเดื อนพฤษภาคมเป็ นเดื อนที่ มีระดับน้ า
สู งสุ ด จึงเป็ นเดื อนที่น่ามาล่องแอมะซอนมากที่สุดอีกเดื อนหนึ่ ง สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางเชคอินลงเรื อ
สาราญ Aqua Amazon ซึ่งเป็ นเรื อสาราญแบบ Luxury มีอาหาร และ เครื่ องดื่มไว้บริ การนักท่องเที่ยวที่เข้าพักเรื อ
แห่งนี้ (ห้องทุกห้องเป็ นห้อง Suite และมี 2 ชั้น คือ ชั้นหนึ่ง และ ชั้นสองเท่านั้น)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

4 พ.ค. 2562

แม่ นำ้ แอมะซอน – แม่ นำ้ ยำรำปำ – นอว์ตำ คำโน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
วันนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะนาท่านนัง่ เรื อเล็ก (skiffs) ซึ่ งจะนาท่านลัดเลาะไปตามแม่น้ ายาราปา (Yarapa River) ซึ่ ง
บริ เวณแม่น้ ายาราปา เป็ นถิ่นที่อยูข่ องนกนานาชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ น Songbirds, เหยี่ยวคอดา และ ตัวสลอท สัตว์ที่
เชื่องช้าที่สุด

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสาราญ
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ตกปลาปิ นรันยา พร้อมทั้งฟังเรื่ องราวของทะเลสาบโมริ นโก จากนั้นนาท่านลัดเลาะ
ไปตามเส้นทางแม่น้ ายาราปา ในช่วงตะวันตกดินนาท่านล่องเรื อสู่ แม่น้ าดา (Black Water) แห่ ง นอว์ตา คาโน
อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ และ สัตว์ที่ออกหากินในช่วง พลบค่า
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ค่า

5 พ.ค. 2562

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เรื อสาราญออกเดินทางสู่ อ่าวเออร์ บิน่า แห่งเกาะอิซเบลล่า
แม่ นำ้ มำรำโนน – เดินป่ ำแอมะซอน – แม่ นำ้ ยำนำยำคู พูคำเต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
เช้าตรู่ วนั นี้เรื อนาท่านล่องเข้าสู่ แม่น้ ามาราโนน (Maranon River) อันเป็ นที่อยุข่ องนกนานาชนิ ด แนะนาให้ท่าน
ตื่นมารับโอโซนยามเช้าพร้อมจิบชากาแฟ ดูนก และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติพิสุทธิ์ แห่ งป่ าแอมะซอน หลัง
อาหารเช้า เจ้าหน้าที่จะนาท่านเดิ นสารวจป่ า และ พืชพันธุ์ธรรมชาติที่ข้ ึนในแถบแอมะซอนรวมถึ งสัตว์มีพิษ
อย่าง กบบางชนิด และพืชที่มีคุณสมบัติเป็ นยารักษาโรค แห่งผืนป่ า แอมะซอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสาราญ

บ่าย

เรื อล่องสู่ เขตแม่น้ ายานายาคู พูคาเต อิสระให้ท่านได้ทากิ จกรรมทางน้ า ไม่วา่ จะเป็ นพายเรื อคายัค หรื อ เล่นน้ า
ในแม่น้ าแห่ งนี้ และที่สาคัญผืนน้ าแห่ งนี้ ยงั เป็ นแหล่งของโลมาสี ชมพู (Pink Dolphin) อิสระให้ท่านได้สัมผัส
ธรรมชาติและความสวยงามของแม่น้ ายานายาคู พูคาเต

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
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6 พ.ค. 2562

เมืองนอว์ตำ – ชมหมู่บ้ำนชนพืน้ เมือง – ต้ นกำเนิดแม่ นำ้ แอมะซอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ของเรื อ จะพาท่านเที่ยวชมบนฝั่ งและชมเมืองนอว์ตา (Nauta Town) โดยนาท่านเที่ ยวชม
สถานที่สาคัญของเมือง รวมถึงตลาดปลา และ ตลาดประจาเมือง ซึ่ งชาวบ้านจะนาอาหาร สัตว์น้ า และพืชพันธุ์
ต่างๆมาจาหน่ายในตลาดแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นชนพื้นเมืองที่ยงั อาศัย ตั้งรกรานและดารงชี วิต
บริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าแอมะซอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

บ่าย

เจ้าหน้าที่จะนาท่านสู่ ตน้ กาเนิ ดของแม่น้ า แอมะซอนในเปรู (The Birthplace of the Amazon River) นาท่านชม
และถ่ายรู ปกับจุดกาเนิ ดของแม่น้ าแอมะซอน แม่น้ าที่ยาวที่สุดในโลก นับเป็ นอีกหนึ่ งไฮไลท์ที่ตอ้ งไม่พลาดใน
การล่องเรื อชมแม่น้ าแอมะซอน แม่น้ าที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
7 พ.ค. 2562 แม่ นำ้ ยำนอลปำ – แม่ นำ้ เอล โดรำโด้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านลงเรื อเล็ก (Skiff) เพื่อลัดเลาะไปตามแม่น้ ายานอลปา (Yanallpa River) อีกแม่น้ าที่แตกมาจากแอมะซอน
เรื อจะนาท่านลัดเลาะไปตามแม่น้ าสายเล็ก และจะทาการจอดเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเดิ นลัดเลาะภายในผืนป่ า
แห่ งลุ่มแม่น้ าแอมะซอน เจ้าหน้าที่จะนาท่านสารวจป่ า และดูสัตว์นานาชนิ ดที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณป่ าริ มแม่น้ ายา
นอลปา อีกหนึ่งแขนงของแม่น้ าแอมะซอน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อเล็ก
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ

บ่าย

นาท่านลงเรื อเล็ก เพื่อลัดเลาะชมสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าเอล โดราโด้ (El Dorado River) ซึ่ ง
เป็ นอี กหนึ่ งแขนงของแม่น้ า ในเขตลุ่ มน้ า แอมะซอน อิ ส ระให้ท่า นได้เก็บ ภาพความสวยงามตามธรรมชาติ
ตลอดจนสัตว์ป่าแห่งแอมะซอนได้ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
8 พ.ค. 2562 แม่ นำ้ ปำคำยำ – แม่ นำ้ ยูคำยำลิ – แม่ นำ้ ทำปิ เช
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเที่ ยวล่องชมและตกปลาในแม่น้ าปาคายา รวมถึ งชมสัตว์ป่า นก และ สัตว์น้ านานาชนิ ดที่อาศัยอยู่ใน
บริ เวณแม่น้ าปาคายา สนุกสนานกับกิจกรรมตกปลาปิ รันยา และ ส่ องหาปลาโลมาสี ชมพู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านลงเรื อเล็ก (Skiff) เพื่อลัดเลาะไปตามแม่น้ ายูคายาลิ (Ucayali) และ แม่น้ าทาปิ เช อันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องโลมา
สี ชมพู ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันของแม่น้ าอีกแขนงของแม่น้ าแอมะซอน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามและน่ารักของสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนกิจกรรมที่ทางเจ้าหน้าที่ของเรื อจัดขึ้นในแต่ละวัน
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
9 พ.ค. 2562 แม่ นำ้ คลำเวโร หรื อ แม่ นำ้ ยำรำปำ – แม่ นำ้ แอมะซอน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
อิสระให้ท่านได้เลือกทากิจกรรมที่ทางเรื อจัดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการเดินป่ าในแถบแม่น้ าคลาเวโร หรื อแม่น้ ายารา
ปา หรื อจะเลื อกพายเรื อแคนู เรื อคายัก หรื อจะเลื อกว่ายน้ าในแม่น้ า โดยในช่ วงเช้าทางเรื อให้อิสระในการทา
กิจกรรมแก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามยามเช้าของอีกแขนงแม่น้ าแห่งแอมะซอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
นาท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นชนพื้นเมืองอีกแห่ งของแม่น้ าแอมะซอน ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตและการดารงชี พของ
ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบแม่น้ าแอมะซอน ก่อนนาท่านล่องเรื อกลับสู่ เมืองอิกิโตส และในค่ าคืนนี้ จะมีงาน
เลี้ยงกาล่าดินเนอร์ และการแนะนาลูกเรื อ และผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังการท่องเที่ยวล่องเรื อแม่น้ าแอมะซอนแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ (กาล่าดินเนอร์ )
หลังอาหารค่าอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

10 พ.ค. 2562 ตลำดเช้ ำนำเนย์ – ศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธุ์สัตว์ มำนำเต - อิกโิ ตส – ลิม่ำ
เช้า

12.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรื อสาราญ
ก่อนอาหารเช้า นาท่านเที่ยวชมตลาดเช้าแห่งเมืองนาเนย์ (Nanay Market) ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ านาเนย์ ให้ท่านได้
ชมวิถี ชี วิตและพื ชผัก ผลไม้ที่ ช าวบ้า นนามาวางขาย รวมถึ ง ของที่ ระลึ กที่ ส ามารถหาซื้ อได้ใ นตลาดแห่ ง นี้
จากนั้นนาท่านเดิ นทางกลับสู่ เรื อสาราญ เพื่อล่องกลับสู่ เมืองอิกิโตส ก่อนถึ งเมืองอิกิโตส นาท่านแวะชมศูนย์
อนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์มานาเต ซึ่ งเป็ นศูนย์ช่วยเหลือและพักฟื้ นสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนเป็ นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
แห่งลุ่มน้ าแอมะซอนอีกด้วย จากนั้นนาท่านแวะช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง อย่างไม้แกะสลักและ หัตถกรรมพื้นบ้าน
ณ ตลาดพื้นเมืองซองจวน (San Juan Craft Market) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
นาท่านเชคเอาท์จากเรื อสาราญเพื่อมุ่งหน้าสู่ สนามบินอิกิโตส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (Lunch Box)
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14.40 น.
17.20 น.
20.00 น.
11 พ.ค. 2562

ออกเดินทางจากสนามบินอิกิโตส สู่ สนามบินลิม่า โดยเที่ยวบิน P9 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.50 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองลิม่า นาท่านเชคอินสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ ไลน์ส
ออกเดินทางจากสนามบินลิ ม่า สู่ สนามบิน อัมสเตอร์ ดมั โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ ไลน์ส
(KLM) เที่ยวบินที่ KL 744 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.25 ชัว่ โมง)
อัมสเตอร์ ดัม – กรุ งเทพมหำนคร

********* บินข้ ำมเส้ นแบ่ งเขตเวลำสำกล *******
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรเช้ ำ และ อำหำรกลำงวันบนเครื่ องบิน
13.30 น.
17.15 น.

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

12 พ.ค. 2562 กรุ งเทพมหำนคร
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

ห้ องพักเรื อสำรำญสุ ดหรู Aqua Amazon
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12 วัน ล่ องแม่ นำ้ แอมะซอน แห่ งเปรู
(พักห้ อง Suite / ไม่ รวมค่ำวีซ่ำเชงเก้น และทิปสำหรับเรื อ Aqua Amazon)
อัตรำค่ ำบริกำร

1-12 พ.ค.62

ราคาผูใ้ หญ่ หรื อ เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน) พักห้องคู่ Suite ชั้น 1 ท่านละ

429,900

พักห้อง Suite ชั้น 2 เพิ่มเงินท่านละ

12,000

พักเดี่ยว ห้อง Suite ชั้น 1…. เพิ่มเงินท่านละ

85,000

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK- AMS- LIM-AMS-BKK) หักค่าตัว๋ คืนท่านละ

130,000-170,000
55,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562) **
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.
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรื อแอมะซอน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 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
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น
 ค่า Gratuities เจ้าหน้าที่เรื อ และลูกเรื อ คนละ 50 USD ต่อวัน x 7 วัน = 350 USD
 ค่าเช่าเรื อคายัค, สปาบนเรื อ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ 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 : ชาระส่ วนที่เหลือ 120 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณี ยกเลิก
* ยกเลิก 121 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสื อยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)
* ภายใน 90 – 120 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสื อยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์ เรเตอร์)
* ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริ ง (ได้รับหนังสื อยืนยันจากทางเรื อ และ แลนด์โอเปอร์ เรเตอร์)
หมำยเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทำง ต่ำกว่ ำ 10 ท่ ำน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
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 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณำใส่ ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภำระและค่ ำพนักงำนยกสั มภำระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
(13.5 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 7.5 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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กำรชดเชยค่ ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสู ญหำย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ ควรใส่ เข้ ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้ นประเทศเนเธอร์ แลนด์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ำยสี หน้ ำตรง ขนำด 2 นิว้ 2 รู ป พืน้ ฉำกหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขำว (อย่ำถ่ ำยเอง เพรำะพืน้ เป็ นสี เทำ ใช้ ไม่ ได้ ) ห้ ำมสวม
แว่ นสำยตำ (รู ปถ่ ำยต้ องถ่ ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรู ปกับหน้ ำวีซ่ำที่เคยได้ )
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. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็ นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
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11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชี ตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชี ออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ ำนั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชี ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

