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ล่องแม่น้้าแอมะซอน แห่งเปร ู12 วัน 9 คืน 
(ล่องเรือแม่น้้าแอมะซอนสุดหรู A Luxury Cruise - Aqua Amazon) 

 

 
 

ลิม่า - อิกิโตส - แม่น้้าแอมะซอน - แม่น้้ายาราปา - นอว์ตา คาโน - แม่น้้ามาราโนน - เดินป่าแอมะซอน  
แม่น้้า ยานายาคู พูคาเต - เมืองนอว์ตา - ชมหมู่บ้านชนพื้นเมือง - ต้นก้าเนิดแม่น้้าแอมะซอน  

แม่น้้ายานอลปา แม่น้้าเอล โดราโด้ - แม่น้้าปาคายา - แม่น้้ายูคายาลิ - แม่น้้าทาปิเช - แม่น้้าคลาเวโร หรือ แม่น้้ายาราปา  
แม่น้้าแอมะซอน - ตลาดเช้านาเนย ์- ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์มานาเต - อิกิโตส - ลิม่า 

เส้นทางล่องเรือแม่น้้าแอมะซอน ในประเทศเปรู 

 
 



     

     

 

 
 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS120618 

  Page 2 of 16  
 

ก้าหนดการเดินทางวันที่  1-12 พ.ค. 62 (กรุ๊ปเดียวเท่านั้น...ที่นัง่จ้ากัด)  ราคา   429,900.- 
 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่นามบนิกรุงอมัสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ - เข้าทีพ่ัก 

วันที่2 สนามบินสคปิโพลล์ - บินภายในสูส่นามบินลิมา่ เปรู - เข้าทีพ่ัก 

วันที่3 
สนามบินลิม่า - บินภายในสู่เมืองอิกิโตส - หมู่บ้านชนพื้นเมืองแห่งอิกิโตส และหมู่บา้นชาวแอมะซอน - เช็คอนิลง
เรือสา้ราญ Luxury Aqua Amazon - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่4 นั่งเรือเล็ก skiffs ลัดเลาะแมน่้้ายาราปา - ประสบการณ์ตกปลาปนิรันยา - ล่องเรือสู่แม่น้้าด้า - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่5 เรือล่องเข้าสู่ แม่น้้ามาราโนน - เขตแม่น้้ายานายาคู พูคาเต - อิสระพกัผ่อนบนเรือ 

วันที่6 
ชมเมืองนอว์ตา - ตลาดปลา - ตลาดประจา้เมือง - หมู่บ้านชนพื้นเมือง - ถ่ายรูปจุดก้าเนิดแม่น้า้แอมะซอน ในเปรู 
- กลับขึ้นเรือส้าราญ อิสระพักผ่อน 

วันที่7 ลงเรือเล็ก Skiff ลัดเลาะไปตามแม่น้้ายานอลปา - ลัดเลาะชมสัตว์ปา่นานาชนิดใน ลุ่มแม่น้้าเอล โดราโด ้

วันที่8 
ล่องชม และตกปลา ในแม่น้้าปาคายา,  ส่องหาปลาโลมาสีชมพู - ลงเรือเล็ก Skiff ลัดเลาะไปตามแม่น้้ายูคายาลิ 
และแม่น้้าทาปิเช 

วันที่9 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน หรือท้ากิจกรรมทีท่างเรือจัดไว้ - ช่วงบ่าย ชมหมู่บ้านชนพื้นเมือง ของแม่น้้าแอมะซอน - 
ร่วมกาล่าดนิเนอร์บนเรือส้าราญ 

วันที่10 
อ้าลาเรือส้าราญ - ชมตลาดเช้าแห่งเมืองนาเนย์ - ศูนย์อนุรักษ์พนัธุส์ัตว์มานาเต - แวะชอ้ปปิ้งที่ตลาดพืน้เมืองซอง
จวน - สนามบินอิกิโตส - บินภายในสู่สนามบินลิม่า 

วันที่11 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลีย่นเครื่อง สนามบินอัมสเตอร์ดัม 

วันที่12 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

1 พ.ค. 2562  กรุงเทพ - อัมสเตอร์ดัม 
09.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ทีเ่คาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส แถว P 1-15 

ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
12.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส 

เทีย่วบิน KL876 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สาย
การบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่องบิน 

18.30 น. เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล ์(AMS) กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 (แนะนํา ให้ท่านเตรียมกระเป๋าเล็ก สําหรับพักค้างคืน 1 คืน ที่อัมสเตอร์ดัม ก่อนขึ้นเครื่องในวันรุ่งขึ้น สําหรับ 
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กระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะทําการ Check through ไปยังสนามบนิกิโต ประเทศเอกวาดอร์)  
 ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

2 พ.ค. 2562  อัมสเตอร์ดัม - ลิม่า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก 
09.00 น. นําท่านเดินทางสู ่สนามบินสคิปโพลล์ (AMS) เพื่อเชคอิน 
12.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินลิม่า (ประเทศเปร)ู โดยเที่ยวบิน KL743 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12.35 ชัว่โมง) 

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวันและอาหารเย็น บน
เครื่องบิน  

18.10 น. เดินทางถึง สนามบินลิม่า (ประเทศเปรู) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร    
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น   

น้าทา่นเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Jose Antonio Deluxe Hotel **** หรือเทียบเทา่  
 

 
 

3 พ.ค. 2562  อิกิโตส - เชคอินลงเรือ Aqua Amazon Cruise 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ  Breakfast box 
05.00 น. นําท่านเดินทางสู ่สนามบินลิม่า เพื่อเชคอิน 
06.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิกิโตส โดยเที่ยวบิน P9 120 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิกิโตส 

(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับเจา้หน้าที่ Expedition Team ของทางเรือ) 
 นําท่าน เที่ยวชมเมืองอิกิโตส (Iquitos) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในป่าฝนของประเทศเปรู และเป็นเมืองหลวงของ

แคว้นโลเรโต และจังหวัดไมนัส ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ของประเทศเปรู เมืองเป็นศูนย์กลางของอาหาร 
วัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย และประวัติศาสตร์ เมืองอิกิโตส ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ําแอมะซอน ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเปรู เมืองประกอบด้วย 4 เขตคือ อิกิโตส, เบเลง, ปุนชานา และซานฮวนเบา
ติสตา มีอากาศร้อนและชื้น มีความช้ืนเฉลี่ย 85%  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
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บ่าย  นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนพื้นเมืองแห่งอิกิโตส และหมู่บ้านชาวแอมะซอน ซึ่งเมืองอิกิโตส เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้าน
จุดเริ่มต้นในการล่องเรือชมแม่น้ําแอมะซอนในเปรู ซึ่งการล่องเรือในหมู่บ้านนี้ได้ ต้องล่องในฤดูที่มีน้ําอยู่ใน
ระดับสูงเท่านั้น คือประมาณเดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ซึ่งเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีระดับน้ําสูงสุด จึง
เป็นเดือนที่น่ามาล่องแอมะซอนมากที่สุดอีกเดือนหนึ่ง 

  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเชคอินลงเรือสําราญ Aqua Amazon ซึ่งเป็นเรือสําราญแบบ Luxury มีอาหาร 
และ เครื่องดื่มไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้าพักเรือแห่งนี้ (ห้องทุกห้องเป็นห้อง Suite และมี 2 ชั้น คือ ชั้นหนึ่ง และ 
ชั้นสองเท่านั้น) 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
4 พ.ค. 2562  แม่น้้าแอมะซอน - แม่น้้ายาราปา - นอว์ตา คาโน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
  วันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะ นําท่านนั่งเรือเล็ก (skiffs) ซึ่งจะนําท่านลัดเลาะไปตามแม่น้ํายาราปา (Yarapa River) ซึ่ง

บริเวณแม่น้ํายาราปา เป็นถิ่นที่อยู่ของนกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น Songbirds, เหยี่ยวคอดํา และ ตัวสลอท สัตว์ที่
เชื่องช้าที่สุด 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ 
บ่าย  นําท่านสัมผัส ประสบการณ์ตกปลาปินรันยา พร้อมทั้งฟังเรื่องราวของทะเลสาบโมรินโก จากนั้นนําท่านลัดเลาะไป

ตามเส้นทางแม่น้ํายาราปา ในช่วงตะวันตกดิน 
  นําท่าน ล่องเรือสู่แม่น้ําดํา (Black Water) แห่ง นอว์ตา คาโน อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ และ สัตว์ที่ออก

หากินในช่วง พลบค่ํา 
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ํา อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอัธยาศัย 
 เรือสําราญออกเดินทางสู่ อ่าวเออร์บิน่า แห่งเกาะอิซเบลล่า 
5 พ.ค. 2562  แม่น้้ามาราโนน - เดินป่าแอมะซอน - แม่น้้า ยานายาคู พูคาเต  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
  เช้าตรู่วันนี้เรือนําท่านล่องเข้าสู่ แม่น้ํามาราโนน (Maranon River) อันเป็นที่อยุ่ของนกนานาชนิด แนะนําให้ท่าน

ตื่นมารับโอโซนยามเช้าพร้อมจิบชากาแฟ ดูนก และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติพิสุทธิ์แห่งป่าแอมะซอน  หลัง
อาหารเช้า เจ้าหน้าที่จะนําท่านเดินสํารวจป่า และ พืชพันธุ์ธรรมชาติที่ขึ้นในแถบแอมะซอนรวมถึงสัตว์มีพิษอย่าง 
กบบางชนิด และพืชที่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรค แห่งผืนป่า แอมะซอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ 

 
 

บ่าย  เรือล่องสู่ เขตแม่น้ํายานายาคู พูคาเต อิสระให้ท่านได้ทํากิจกรรมทางน้ํา ไม่ว่าจะเป็นพายเรือคายัค หรือ เล่นน้ําใน
แม่น้ําแห่งนี้ และที่สําคัญผืนน้ําแห่งนี้ยังเป็นแหล่งของ โลมาสีชมพู (Pink Dolphin) อิสระให้ท่านได้สัมผัส
ธรรมชาติและความสวยงามของแม่น้ํายานายาคู พูคาเต 

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
6 พ.ค. 2562  เมืองนอว์ตา - ชมหมู่บ้านชนพื้นเมือง - ต้นก้าเนิดแม่น้้าแอมะซอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 ในวันนี้เจ้าหน้าที่ของเรือ จะพาท่านเที่ยวชมบนฝั่ง และชมเมืองนอว์ตา (Nauta Town) โดยนําท่านเที่ยวชม

สถานที่สําคัญของเมือง รวมถึงตลาดปลา และ ตลาดประจําเมือง ซึ่งชาวบ้านจะนําอาหาร สัตว์น้ํา และพืชพัน ธุ์
ต่างๆมาจําหน่ายในตลาดแห่งน้ี  

 จากนั้นนําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนพื้นเมือง ที่ยังอาศัย ตั้งรกราน และดํารงชีวิตบริเวณริมฝั่งแม่น้ําแอมะซอน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
บ่าย  เจ้าหน้าที่จะนําท่านสู่ ต้นกําเนิดของแม่น้ํา แอมะซอนในเปร ู(The Birthplace of the Amazon River)  
  นําท่านชม และถ่ายรูปกับจุดกําเนิดของแม่น้ําแอมะซอน แม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลก นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องไม่

พลาดในการล่องเรือชมแม่น้ําแอมะซอน แม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้  

 
 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
7 พ.ค. 2562  แม่น้้ายานอลปา - แม่น้้าเอล โดราโด ้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
  นําท่าน ลงเรือเล็ก (Skiff) เพื่อลัดเลาะไปตามแม่น้ํายานอลปา (Yanallpa River) อีกแม่น้ําที่แตกมาจากแอมะซอน 

เรือจะนําท่านลัดเลาะไปตามแม่น้ําสายเล็ก และจะทําการจอดเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเดินลัดเลาะภายในผืนป่าแห่ง
ลุ่มแม่น้ําแอมะซอน เจ้าหน้าที่จะนําท่านสํารวจป่า และดูสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าริมแม่น้ํายานอลปา 
อีกหนึ่งแขนงของแม่น้ําแอมะซอน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่เรือเล็ก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
บ่าย  นําท่านลงเรือเล็ก เพื่อลัดเลาะชมสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําเอล โดราโด้ (El Dorado River) ซึ่ง

เป็นอีกหนึ่งแขนงของแม่น้ํา ในเขตลุ่มน้ําแอมะซอน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามธรรมชาติตลอดจน
สัตว์ป่าแห่งแอมะซอนได้ตามอัธยาศัย 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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8 พ.ค. 2562   แม่น้้าปาคายา - แม่น้้ายูคายาลิ - แม่น้้าทาปิเช   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 นําท่านเที่ยวล่องชม และตกปลาในแม่น้ําปาคายา รวมถึงชมสัตว์ป่า นก และ สัตว์น้ํานานาชนิดที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณแม่น้ําปาคายา สนุกสนานกับกิจกรรมตกปลาปิรันยา และ ส่องหาปลาโลมาสีชมพ ู
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
บ่าย นําท่าน ลงเรือเล็ก (Skiff) เพื่อลัดเลาะไปตามแม่น้ํายูคายาลิ (Ucayali) และ แม่น้ําทาปิเช อันเป็นถิ่นที่อยู่ของ

โลมาสีชมพู ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันของแม่น้ําอีกแขนงของแม่น้ําแอมะซอน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงาม และน่ารักของสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนกิจกรรมที่ทางเจ้าหน้าที่ของเรือจัดขึ้นในแต่ละวัน 

 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
9 พ.ค. 2562  แม่น้้าคลาเวโร หรือ แม่น้้ายาราปา - แม่น้้าแอมะซอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
  อิสระให้ท่านได้เลือกทํากิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าในแถบแม่น้ําคลาเวโร หรือแม่น้ํายาราปา 

หรือจะเลือกพายเรือแคนู เรือคายัก หรือจะเลือกว่ายน้ําในแม่น้ํา โดยในช่วงเช้าทางเรือให้อิสระในการทํากิจกรรม
แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามยามเช้าของอีกแขนงแม่น้ําแห่งแอมะซอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
บ่าย นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนพื้นเมืองอีกแห่งของแม่น้ําแอมะซอน ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตและการดํารงชีพของชน

พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบแม่น้ําแอมะซอน ก่อนนําท่านล่องเรือกลับสู่เมืองอิกิโตส และในค่ําคืนนี้จะมีงานเลี้ยงกา
ล่าดินเนอร์ และการแนะนําลูกเรือ และผู้อยู่เบื้องหลังการท่องเที่ยวล่องเรือแม่น้ําแอมะซอนแห่งน้ี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ (กาล่าดินเนอร์) 
 หลังอาหารค่ําอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
10 พ.ค. 2562  ตลาดเช้านาเนย์ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์มานาเต - อิกิโตส - ลิม่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ 
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  ก่อนอาหารเช้า นําท่านเที่ยว ชมตลาดเช้าแห่งเมืองนาเนย์  (Nanay Market) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํานาเนย์ ให้ท่าน
ได้ชมวิถีชีวิตและพืชผัก ผลไม้ที่ชาวบ้านนํามาวางขาย รวมถึงของที่ระลึกที่สามารถหาซื้อได้ในตลาดแห่งนี้ จากนั้น
นําท่านเดินทางกลับสู่เรือสําราญ เพื่อล่องกลับสู่เมืองอิกิโตส ก่อนถึงเมืองอิกิโตส  

  นําท่าน แวะชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์มานาเต ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือและพักฟ้ืนสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนเป็นศูนย์
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าแห่งลุ่มน้ําแอมะซอนอีกด้วย  

  จากนั้นนําท่าน แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อย่างไม้แกะสลักและ หัตถกรรมพื้นบ้าน ณ ตลาดพื้นเมืองซองจวน 
(San Juan Craft Market) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  

12.00 น. นําท่านเชคเอาท์จากเรือสําราญเพ่ือมุ่งหน้าสู่สนามบินอิกิโตส 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (Lunch Box) 
14.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินอิกิโตส สู่ สนามบินลิม่า โดยเที่ยวบิน P9 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.50 ช.ม.) 
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองลิม่า นําท่านเชคอินสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส 
20.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิม่า สู่สนามบิน อัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส 

(KLM) เที่ยวบินที่ KL 744 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.25 ชั่วโมง) 
11 พ.ค. 2562   อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพมหานคร 

********* บนิข้ามเสน้แบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมบีริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 

13.30 น. เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
17.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที ่KL875  
  (ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน 
12 พ.ค. 2562   กรุงเทพมหานคร 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 

ห้องพักเรือส้าราญสุดหรู Aqua Amazon 
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ค้าแนะน้า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดยีวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ

เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ 

หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจรงิ  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการ

เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน

ภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านไดม้ีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 

 
(พักห้อง Suite / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปส้าหรับเรือ Aqua Amazon) 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปส้าหรับเรือ Aqua Amazon 

1-12 พ.ค. 62 

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) พักห้องคู่  Suite ชั้น 1 ท่านละ 429,900  

พักห้อง Suite ชั้น 2 เพิ่มเงินท่านละ 12,000 

พักเด่ียว ห้อง Suite ชั้น 1…. เพิ่มเงินท่านละ 85,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร ์เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 130,000-170,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK- AMS- LIM-AMS-BKK) หักค่าตั๋วคืนท่านละ 55,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจรงิที ่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยนืยันเท่าน้ัน (คิด ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคนืเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือแอมะซอน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KLM (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ  
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 
 ค่า Gratuities เจ้าหน้าที่เรือ และลูกเรือ  คนละ 50 USD ต่อวัน x 7 วัน = 350 USD 
 ค่าเช่าเรือคายัค, สปาบนเรือ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ะบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
 

การช้าระเงิน 
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนบัจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
(ที่ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และหลักฐานโอนเงินมาได้
ที่ Fax 0 2116 6423 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 125 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 135 
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
กรณียกเลิก 
* ยกเลิก 121 วันทําการก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 90 - 120 วันทําการก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 - 89 วันทําการ ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์) 
หมายเหต ุ: 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  



     

     

 

 
 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS120618 

  Page 11 of 16  
 

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหม ู

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นัน้
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้งพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสนิค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและคา่พนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 
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 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
(13.5 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 7.5 น้ิว ) 

 ในบางรายการทัวร ์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตราฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักสว่นที่
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน้าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
 
 

ผู้เดนิทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวซี่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง 
จะต้องช้าระคา่เดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้) 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินเสริม ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ขอ้ 2.2 บรษิัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย สําหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะวเลา 7 วันแรก จากการเดินทาง

กลับประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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* สําหรับผู้เอาประกันภัย ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางท่ัวโลก”  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์  และกรุณาช้าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ้านวน  

หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแลว้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้นประเทศเนเธอร์แลนด ์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังน้ันถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพ่ือขอยื่น 
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย 

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอ่ไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวซี่า 
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรยีมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหนา้ที่เพิ่มเติม 

 
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตอ้งเป็นพื้นสขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใช้ไม่ได้) ห้าม

สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซา่ที่เคยได)้  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคาํนําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บดิาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบชุื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เดก็เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลักฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท้างาน) ท้าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรบัรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจา้ของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีที่ศึกษา  
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11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมดุและสําเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 
 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี 
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี ้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณ ีโปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรอืฝากประจําเท่าน้ัน)  

 


