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Code: ID03-COPA02-USA-RIO CARNIVAL 2020-12EK-FEB-280-O1024 

 

27 ก.พ. 63 สนามบนิสวุรรณภมู ิ พฤหสับด ี

23.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศเคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ทีค่อยอ านวย

ความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 30 วัน โดยซือ้ตั๋ว

เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัด

หยดุงาน, การจลาจล, ภยัพบิตั,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้าร

เดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตาม

โปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถ

คนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ย

ตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการ

ทัวร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจ

รับผดิชอบได ้
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28 ก.พ. 63 กรงุเทพฯ - ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต)์ - รโิอ เดจาเนโร (บราซลิ) ศกุร ์

02.00 น. สายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลน ์ ออกเดนิทางสูน่ครดไูบ โดยเทีย่วบนิที ่

EK371  

(ใชเ้วลาในการบนิ 7 

ชัว่โมง ) 

06.00 น. ถงึสนามบนินครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต)์ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ   

08.05 น. ออกเดนิทางสูน่ครรโิอ ประเทศบราซลิ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่EK247  

(ใชเ้วลาในการบนิ 14 

ชัว่โมง 20 นาท)ี 

15.25 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิอนโตนโิอ คารล์อส โจบมิ นครรโิอ เดจาเนโร 

ประเทศบราซลิ เมอืงรโิอ เดจาเนโร หรอื “แมน่ ้าแหง่เดอืนมกราคม” ได ้

ชือ่วา่เป็นเมอืงทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก ดว้ยชายหาดชือ่ดัง โคปาคา

บานา และ อปีาเนมา ทีค่นทั่วโลกกลา่วขวญัถงึ รวมถงึเทศกาลคารน์วิัล 

เทศกาลรืน่เรงิประจ าปีของชาวแซมบา้ ทีโ่ลกตอ้งตะลงึไปกบัขบวน

พาเหรดอนัอลังการทีส่ดุทีโ่ลกเคยมมีา 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA 

HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www3.hilton.com 

29 ก.พ. 63 เทีย่วนครรโิอ เดอจาเนโร - รปูปัน้พระเยซูครสิต ์- ซูการโ์ลฟ - 

สนามฟุตบอลมาราคานา -  ชมขบวนพาเหรดในเทศกาลคารน์วิลั 

(2020 RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE) 

เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. น าคณะขึน้กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาซกูารโ์ลฟ (Pao De Acucar) หรอื

ภเูขากอ้นน ้าตาลทีต่ัง้อยูเ่คยีงขา้งกบัยอดเขากอรโ์กวาโด แตม่คีวามสงู

เพยีงครึง่หนึง่ของรปูปัน้พระเยซคูรสิต ์ เพือ่ไปชมทศันยีภาพแบบ 360 

องศาของเมอืงรโิอ จากนัน้น าทา่นขึน้สูย่อดเขากอรโ์กวาโด จดุหมาย

ปลายทางฝันของนักทอ่งเทีย่วทีย่นืคูก่บัสิง่มหัศจรรยข์องโลกทีม่นุษย์

สรา้งขึน้น่ันก็คอื “รปูปัน้พระเยซคูรสิต”์ แหง่เมอืงรโิอ เดจาเนโร (Rio de 

Janeiro) สญัลักษณ์อนัโดง่ดังของบราซลิ ถกูคัดเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  

บา่ย น าคณะสู ่ เอสตาดโิอ โด มาราคานา สนามฟตุบอลขนาดยกัษ์จคุนได ้

103,022 คน เพือ่ใหท้า่นไดซ้ือ้ของทีร่ะลกึจากทมีบราซลิ เมอืงรโิอ มสีวน

พฤกษศาสตรข์นาดใหญ ่ ตน้ไมด้อกไมน้านาพันธุท์ีน่ าเขา้จากประเทศทัง้

ในแถบลาตนิอเมรกิา อเมรกิา และยโุรป ซึง่มกีารจัดแบง่ออกเป็นโซน

ตา่งๆ และมจีดุเดน่อยูท่ี ่ บวัวกิตอเรยีขนาดใหญ ่ และทวิแถวของตน้ปาลม์
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ทีถ่กูปลกูไวเ้ป็นแนวสวยงาม ทา่มกลางความเขยีวขจ ี

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

19.00 น. น าคณะเดนิทางเขา้สู่ Sambodromo ซึง่เป็นสถานทีจั่ดงานคารน์วิัล ซึง่

เป็นเทศกาลรืน่เรงิประจ าปีของชาวแซมบา้ ทีโ่ลกตอ้งตะลงึไปกับขบวน

พาเหรดอนัอลังการทีส่ดุทีโ่ลกเคยมมีา พาทา่นชมขบวนพาเหรดอนังดงาม

ตระการตา และร่วมเป็นก าลังใจใหก้ับผูแ้ข่งขันขบวนพาเหรด 6 ทีม

สดุทา้ย 2020 RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE (แจง้ผล

การตัดสนิผูช้นะเวลาประมาณ 02.25-03.50 น.)  ***รวมต ัว๋เขา้ชมงาน 

/ Grandstands Ticket แลว้*** 

 

   

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA 

HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www3.hilton.com 

1 ม.ีค. 63 ผา่นชมชุมชนฟาเวโล - บนิสูเ่มอืงอกิวาซู  อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

11.00 น. อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะ

เดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

ผา่นชมยา่นชมุชนแออดัทีฟ่าเวลา (Favela) เป็นภาพของบา้นเรอืนปลกูไล่

กนัไปบนภเูขาหลายรอ้ยหลายพันหลัง ดสูวยแปลกตาไปอกีแบบ นักเตะ

ชือ่ดังหลายคนกเ็ตบิโตมาจากทีน่ีท่ัง้ โรนัลโด, โรนัลดนิโญ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย หลังอาหาร น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอกิวาซ ู โดยสายการบนิ GOL LINHAS AEREAS 

เทีย่วบนิที ่ 

G3 2074 

(ใชเ้วลาในการบนิ 2 

ชัว่โมง  15 นาท)ี 

18.05 น. ถงึสนามบนิ Cataratas International airport รถรอรับคณะแลว้เดนิ

ทางเขา้สูอ่ทุยานแหง่ชาตนิ ้าตกอกิวาซ ู1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาติ

ของโลกยคุใหม ่ ครอบคลมุพรมแดนระหวา่งประเทศอารเ์จนตนิาและ

บราซลิ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 

5* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

www.bourbon.com 

2 ม.ีค. 63 ชมน า้ตกอกิวัส ุ(ฝั่งอารเ์จนตนิา) - ลอ่งเรอืชมน า้ตก - ทอ่งป่ารอ้น

ชืน้  

จนัทร ์

http://www.sheratoniguazu.com/
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08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าชมความงามของน ้าตกอกิวาซ ู (ฝ่ังอารเ์จนตนิา) ฝ่ังดา้นนีห้นาแน่นไป

ดว้ยป่ารอ้นชืน้ และกจิกรรมในการเทีย่วชมน ้าตกอยา่งมากมาย น ้าตกอกิ

วาซ ูประกอบไปดว้ยน ้าตก 275 แหง่ สงูระหวา่ง 60-82 เมตร แตล่ะน ้าตก

มชีือ่เรยีกโดยเฉพาะ ขนาดของน ้าตกกวา้งประมาณ 4 ก.ม. นับเป็นน ้าตก

ทีก่วา้งทีส่ดุในโลก ใหญก่วา่น ้าตกไนแองการา่ 30 เทา่ น ้าตกสว่นใหญอ่ยู่

ในอารเ์จนตนิาราว 90% พืน้ทีป่่ารมิน ้าตกเป็นเขตคุม้ ครองรักษาพันธุส์ตัว์

ป่าเขตรอ้นทีม่อียูอ่ยา่งชกุชมุ เชน่ นกไทนามสั แมวป่าโอเซล เสอืจากวัร ์

สมเสร็จ เพ็คคาร ี และสตัวน์านาชนดิอกีมากมาย เสน้ทางเดนิชมน ้าตก

จดุสงูสดุคอื Devil’s Throat จดุทีท่า่นจะยนืเหนอืน ้าตก สมัผัสละอองน ้า

จากดา้นบน และตืน่ตาตืน่ใจกบัตน้ก าเนดิของสายน ้าตก จากนัน้เปลีย่นววิ

ทวิทศันบ์นเสน้ทางเดนิ Upper Trail และ Lower Trail ทีใ่หค้วามสวยงาม

ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย สนุกสนานไปกบักจิกรรมทีท่า่นรอคอย “ลอ่งเรอืชมน ้าตก” เรอืขนาดความ

จ ุ30 ทีน่ั่ง แลน่ไปตามสายน ้าจนเขา้สูเ่ขตมา่นน ้าตก ทีฝ่่าดา่นของสายน ้า

อนัเชีย่วกราก และสายน ้าตกทีส่ง่เสยีงกกึกอ้งมหมึา ทีท่า่นไมค่วรพลาด

กบัประสบการณ์ดีๆ  ของความงามแบบธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ สมควรแก่

เวลาน าคณะเดนิทางกลับสูท่ีพั่กโรงแรมเพือ่รับสมัภาระ และรอรถโคช้ออก

เดนิทางสูส่นามบนิ  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 

5* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

www.bourbon.com 

3 ม.ีค. 63 ชมน า้ตกอกิวัส ุ(ฝั่งบราซลิ) - บนิสูล่มิา องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นสมัผัสความยิง่ใหญข่องน ้าตกอกิวาซ ู(ฝ่ังบราซลิ) มตีน้ก าเนดิจาก

แมน่ ้าอกิวาซทูีไ่หลมาจากทีร่าบสงูปารานา และตกจากขอบทีร่าบสงูขนาด

ใหญ่ลงสู่พื้นที่ราบเกนิเป็นน ้าตกขนาดใหญ่มหมึา ถงึแมน้ ้าตกโดยส่วน

ใหญ่จะอยู่ฝ่ังอารเ์จนตนิา แต่ท่านสามารถสัมผัสสายน ้าตกอย่างใกลช้ดิ

ดว้ยทางเดนิสะพานไม ้ทีอ่อกแบบเพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วทุกคนไดชุ้ม่ฉ ่าไป

กับสายน ้าตกอย่างใกลช้ดิที่สุด ละอองของสายน ้าในช่วงหนา้รอ้นจะมี

ปรากฏการณ์รุง้กนิน ้าใหท้า่นไดช้ม  

(ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะขึน้ Helicopter ชมววิทวิทัศนแ์ละความ

 

 

http://www.sheratoniguazu.com/
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ยิง่ใหญบ่นมมุสงู คา่เฮลคิอปเตอร ์130 US$ / ทา่น กรณุาแจง้หัวหนา้ทัวร์

ลว่งหนา้) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในอทุยาน Local 

19.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลมิา ประเทศเปร ู โดยสายการบนิ LATAM AIRLINES 

โดยเทีย่วบนิที ่LA2442 

(ใชเ้วลาในการบนิ 4 

ชัว่โมง 25 นาท)ี 

22.10 น. ถงึสนามบนิ Jorge Chávez International Airport ผา่นการตรวจคนเขา้

เมอืง แลว้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES 

HOTEL, LIMA 5* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.casa-andina.com 

4 ม.ีค. 63 ลมิา - คสุโก - หบุเขาศกัดิส์ทิธิ ์SACRED VALLEY พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. 

09.56 น. 

น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

เดนิทางสูเ่มอืงคสุโก โดยสายการบนิภายในประเทศ LA2027 

(ใชเ้วลาในการบนิ 1 

ชัว่โมง 27 นาท)ี 

11.23 น. ถงึสนามบนิเมอืงคสุโก (Cuzco) อดตีเมอืงหลวงศนูยก์ลางอาณาจักรอนิ

คา บนเทอืกเขาแอนดสี ทีต่ัง้อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลกวา่ 3,400 เมตร คสุ

โกเป็นเมอืงทีส่วยและมเีสน่หใ์นตัวเอง อกีทัง้ยงัเป็นจดุเริม่ตน้การเดนิทาง

สูด่นิแดนศักดิส์ทิธิข์องชาวอนิคาทีเ่รยีกกนัวา่ “อนิคาเทรล” น าคณะเทีย่ว

ชมเมอืงคสุโก ชมสถาปัตยกรรมยคุกอ่นอนิคา, อนิคา, สเปน และรวมไป

ถงึอารยธรรมสมยัใหม ่ปลาซา่เดออารม์สั (Plaza de Armas) จัตรัุสกลาง

เมอืง แหลง่พบปะของชาวอนิคา ตรงกลางเป็นสวนสาธารณะ มนี ้าพ ุรปูปัน้ 

ลอ้มรอบดว้ยอาคารเกา่ ๆ เรยีงรายดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารทีท่ันสมยั 

บรรยากาศยอ้นยคุแบบชลิลเ์อา๊ท ์ ชมโบสถแ์หง่เมอืง Cathedral of 

Cusco กอ่สรา้งขึน้ในยคุอาณานคิม สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ โบสถแ์หง่นี้

ก็สรา้งขึน้บนฐานของราชวังเดมิของชาวอนิคาและยคุกอ่นอนิคา  

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย แลว้น าคณะเดนิทางเพือ่ชมโบราณสถานแซคไซวามา (Sacsayhuaman) 

อดตีป้อมปราการขนาดใหญ ่ สรา้งจากหนิแกรนติเรยีงเขา้มมุกนัหนิแตล่ะ

กอ้นหนัก 90-120 ตัน ไมม่ทีราบแน่ชดัวา่ใครเป็นผูส้รา้ง (กอ่นยคุอนิคา) 

และสรา้งไวเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ะไร หลกัฐานทางโบราณคดบีง่บอกวา่ ใช ้

ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ปัจจบุนัมงีานเทศกาลเฉลมิฉลองทกุ ๆ ปีใน

วันที ่ 24 มถินุายน โดยมผีูค้นแตง่กายชดุพืน้เมอืงออกมาเตน้ร ากนัอยา่ง

งดงาม แลว้เดนิทางตอ่สู ่“หบุเขาศกัดิส์ทิธิ”์ (Sacred Valley) หรอืหบุเขา

อรูรัูมบา (Urubamba) ตัง้อยูใ่นหบุเขาของเทอืกเขาแอนดสี ประเทศเปร ู
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ใกล ้ ๆ กบัเมอืงคสุโก ้ ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอนิคาใน

อดตี มพีืน้ทีค่รอบคลมุราว 60 กโิลเมตร ขนานไปกบัแมน่ ้าอรูบูมับา 

(Urubamba River) หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ แมน่ ้าวลิคาโนตา้ (Vilcanota) 

หรอื วลิคามาย ู(Wilcamayu) ซึง่มคีวามหมายวา่ “แมน่ ้าศกัดิส์ทิธิ”์ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก CASA ANDINA PREMIUM VALLE SAGRADO 

HOTEL & VILLAS 5* หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.casa-andina.com  

5 ม.ีค. 63 น ัง่รถไฟไตเ่ขาขึน้มาชู ปิกชู - คสุโก - วหิารสรุยิะเทพ - ป้อม

ปราการอนิคา 

พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มอืง โอลนัตาทมัโบ (Ollantaytambo) เพือ่ขึน้รถไฟสู่

นครโบราณของอาณาจักรอนิคา มาช ู ปิกช ู (Machu Picchu) ทีไ่ดรั้บการ

โหวตใหเ้ป็น New 7 Wonders of the world และไดจ้ดัอนัดับแลนดม์ารก์

ทีส่ าคญัทีส่ดุในโลก ทัง้ความยิง่ใหญ ่ และความส าคัญในประวตัศิาสตร์

และวัฒนธรรมโบราณของชาวอนิคา มาชปิูกช ู เมอืงสาบสญูแหง่อนิคา 

นครกลางฟ้าแหง่นีซ้อ่นตวัอยูใ่นเทอืกเขาแอนเดส ประเทศเปร ู เนือ้ที่

ประมาณ 13 ตร.กม.ของหบุเขาอรุบุมับา้ ทีค่วามสงู 2,430 เมตร

ระดับน ้าทะเล เป็นอาณาจกัรทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงในอดตี ถกูทิง้รา้งเอาไว ้

และถกูปกคลมุอยูด่ว้ยป่าดงดบินานนับศตวรรษ นักผจญภยัชาวอเมรกินั ฮี

ราม บงิแฮม ไดถ้กูพาไปหามนัในปีค.ศ.1911 โดยเด็กหนุ่มทอ้งถิน่วัย

เพยีง 10 ขวบ ปัจจบุนัเชือ่กนัวา่ ทีน่ีเ่ป็นทีพั่กผอ่นของชนชัน้สงูชาวอนิคา 

คาดวา่สรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1450 โดยจักรพรรดปิาชากตูขีองชาวอนิคา มา

ชปิูกช ู ถกูปลอ่ยทิง้ไวนั้บรอ้ยปี เพราะชาวสเปนไดเ้ขา้มาลา่อาณานคิม 

และฆา่ชาวเปรแูละชาวอนิคา เมอืงอนิคาเลยถกูปลอ่ยรา้งไว ้ จนกระทั่งฮี

รามมาคน้พบ แลว้แพรก่ระจายขา่วไปทัว่โลก 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Buffet Lunch 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมนครทีส่าบสญู "The Lost City of the Incas" โบราณสถาน

ถกูสรา้งเป็นลกัษณะขัน้บนัไดไลล่งมาตามความชนัของหบุเขา แตล่ะ

ชัน้สงู 3-4 เมตร มจี านวนทัง้หมด 40 ชัน้ซ ึง่ถกูเชือ่มถงึกนัดว้ยบนัไดกวา่ 

3,000 ขัน้ และมสี ิง่กอ่สรา้งซึง่สรา้งดว้ยหนิกวา่ 200 หลัง สมมตฐิานจาก

นักส ารวจและผูค้น้พบ เปิดเผยวา่มาชปิูกช ูเคยถกูปกครองโดยนักบวชของ

ลัทธบิชูาสรุยิะ และมกีารท าพธิถีวายหญงิสาวเป็นเครือ่งสงัเวยแกพ่ระ

เจา้ของพวกเขา ทีน่ีย่งัเป็นป้อมปราการสดุทา้ยของชาวอนิคาทีต่อ่สูก้บั
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ชาวสเปนอกีดว้ย อกีสมมตฐิานหนึง่วา่ มาชปิูกช ู น่าจะเป็นทีพ่ักตาก

อากาศส าหรับเชือ้พระวงศใ์นฤดรูอ้น ประกอบดว้ยวัง มวีหิารและคฤหาสน ์

ลอ้มอยูร่อบ ๆ รวมไปถงึทีพ่ักของผูท้ างานในสถานทีนั่น้ ๆ ดว้ย คาดวา่

น่าจะมผีูอ้าศัยอยูไ่มเ่กนิ 750 คน จนกระทั่งถกูชาวสเปนมายดึดนิแดนใน

อกี 80 ปีตอ่มา 

 จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงโอลันตาทัมโบ โดย

ทางรถไฟ ซึง่ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทวิทศันอ์กีฟากฝ่ังของรถไฟตลอด

เสน้ทางการไตล่งจากเทอืกเขาแอนดสิ รถโคช้รอรับคณะแลว้เดนิทางกลบั

เมอืงคสุโก ้

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก CASA ANDINA PREMIUM CUSCO HOTEL 5* 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.casa-andina.com  

6 ม.ีค. 63 คสุโก - ลมิา่ - เทีย่วชมเมอืงหลวงของเปร ู ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 

10.18 น. 

หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงลมิา่ ประเทศเปร ูโดยสายการบนิภายในประเทศ 

(ใชเ้วลาในการบนิ 1 

ชัว่โมง 32 นาท)ี 

11.15 น. ถงึสนามบนิเมอืงลมิา่ รถปรับอากาศรอรับคณะแลว้ออกเดนิทางสู่

ภตัตาคาร 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เทีย่วกรงุลมิา (Lima) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเปร ู

ศนูยก์ลางการขนสง่ การเงนิ อตุสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอกี

ดว้ย ลมิาตัง้ขึน้โดยฟรันซสิโก ปีซารโ์ร ผูพ้ชิติชาวสเปน ในปีค.ศ. 1535 

โดยใหช้ือ่วา่ นครแหง่กษัตรยิ ์ (City of Kings) ลมิา เป็นเมอืงหลวงมรดก

โลกแหง่เปร ู และนครหลวงทีส่ าคัญทีส่ดุในทวปีอเมรกิาใต ้ ประเทศเปรมูี

ขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสามของอเมรกิาใต ้ และเป็นตน้ก าเนดิของแมน่ ้าอเม

ซอน เป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายในดา้นชาตพัินธุ ์ ชนพืน้เมอืงเชือ้

สายสเปนผสมกบัอนิเดยีนแดง, อฟัรกิา, จนี, และญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาตัง้รกราก 

น าวัฒนธรรมมาเผยแพรอ่ยา่งลกึซึง้ น าทา่นเขา้สูศ่นูยก์ลางประวัตศิาสตร์

เมอืงลมิา" (Historic Centre of Lima) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงลมิา 

ประกอบไปดว้ยเหลา่อาคาร รวมไปถงึสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามส าคญัหลาย

แหง่ ซึง่ตอ่มาไดถ้กูประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 1988 ปลาซา มายอร ์

(Plaza Mayor) จัตรัุสเกา่แกจ่ดุก าเนดิของเมอืง รอบจตัรัุสนัน้เรยีงรายไป

ดว้ยเหลา่อาคารทีม่สี าคญั อาททิ าเนยีบประธานาธบิด,ี วังอารค์บชิอป 
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(Archbishop Palace), วหิารแหง่ลมิา (Lima Cathedral) วหิารคาทอลกิ

ทีส่รา้งขึน้เมือ่ครัง้สเปนเขา้มายดึครอง, ศาลาเทศบาลเมอืง สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม น าทา่นเขา้สูย่า่น San Isidro เพือ่ไปชม

โบราณสถานอนัลอืชือ่ อวักา อวัยามารก์า (Huaca Huallamarca) ปิรามดิ

สมยัพรอีนิคา เชือ่กนัวา่ชาวเปรใูนอตตีไดส้รา้งไวเ้พือ่บชูาเทพเจา้โดย

สรา้งจากอฐิผสมกบัดนิ ซึง่ปัจจบุนัทางรัฐบาลเปรไูดท้ าการบรูณะ

ซอ่มแซม ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมยา่น มริาฟอเรส 

(Miraflores) เมอืงตากอากาศทีส่ดุแสนโรแมนตคิ รมิมหาสมทุรแปซฟิิก 

รม่รืน่ดว้ยสวนสาธารณะและชายหาดทีง่ดงาม 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES 

HOTEL, LIMA 5* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.casa-andina.com 

7 ม.ีค. 63 ลมิา่ - บนิสูก่รงุซานเตยีโก (สาธารณรฐัชลิ)ี - เทีย่วชมเมอืง - 

สนามบนิซานเตยีโก - ดไูบ - กรงุเทพฯ 

เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 ออกเดนิทางสูก่รงุซานเตยีโก โดยสายการบนิภายในประเทศ  (ใชเ้วลาในการบนิ 3 

ชัว่โมง 37 นาท)ี  ***ไมม่อีาหารกลางวนับรกิาร เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งบนิ*** 

14.45 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานกรงุซานเตยีโก (Santiago De Chile) เมอืง

หลวงของประเทศชลิ ี น าคณะเทีย่วชมกรงุซานตอิาโก (Santiago De 

Chile) เป็นเมอืงหลวงของประเทศชลิ ี (Chile) ตัง้อยูร่มิมหาสมทุรแปซฟิิก 

และถกูโอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาแอนดสี เป็นเจา้ของสถติปิระเทศทีย่าว

ทีส่ดุในโลก ดว้ยความยาวกวา่ 4,300 กโิลเมตร แตก่วา้งแคเ่พยีง 180 

กโิลเมตร มคีวามหลากหลายของภมูปิระเทศ ตัง้แตท่ะเลทรายทีแ่หง้แลง้

ทีส่ดุในโลก ธารน ้าแข็ง และฟยอรด์ นอกจากนีย้งัมภีเูขาไฟรายลอ้มอกี

หลายแหง่ เป็นประเทศทีต่ัง้อยูบ่นวงแหวนแหง่ไฟ หรอื "ring of fire" ซึง่

เป็นเขตรอยตอ่ของแผน่เปลอืกโลก ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิแผน่ดนิไหว แลว้น า

ชมสถานทีส่ าคัญๆ อาท ิท าเนยีบประธานาธบิด ี(Palacio de la Moneda) 

สรา้งแบบนโีอคลาสสคิ ในปีค.ศ. 1799) โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน, ศาล

ฎกีา (Palacio de los Tribunales de Justicia) เป็นศลิปะแบบกรกี-โรมนั, 

จตรัุสอารม์สั (Plaza de Armas) รายลอ้มรอบไปดว้ย ไปรษณียก์ลาง 

พพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรแ์หง่ชาต ิ และมหาวหิาร (Metropolitan Church) 

ตลาดกลาง (Mercado Central) ตลาดอาหารทะเลสด บรรยากาศแบบ

ทอ้งถิน่ เนนิเขาซานตาลเูซยี (Cerro Santa Lucia) มปีราสาทฮดิาลโก 
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(Castillo Hidalgo) เป็นป้อมปราการในอดตี 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ

กรงุเทพฯ 

 

8 ม.ีค. 63 สนามบนิซานเตยีโก - สนามบนิดไูบ  อาทติย ์

02.15 น. สายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลน ์ ออกเดนิทางสูน่ครดไูบ โดยเทีย่วบนิที ่

EK246  

*เครือ่งแวะพักทีส่นามบนินานาชาตเิซาเปาโล กวัรูลโฮส 1 ชัว่โมง 50 นาท ี

(0655-0845)* 

(ใชเ้วลาในการบนิรวม 

29 ชัว่โมง 40 นาท)ี 

9 ม.ีค. 63 สนามบนิดไูบ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ จนัทร ์

05.10 น. ถงึสนามบนินครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต)์ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ   

08.50 น. สายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่

EK370 

 

17.55 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

Period 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 
SGL Supp 

No TKT 

ADL / CHD 

27 ก.พ.-9 ม.ีค. 2563 280,000.- 266,000.- 252,000.- 23,500.- 
-76,000.-/-

60,000.- 

คา่ทัวรร์วม :  

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่ 29 พฤษภาคม 

2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double **กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหวัขอ้  “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วัน 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนั
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สขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่

ในความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิ EK อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และสามารถถอื

สมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้

เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจ

ปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม :  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม คดิอตัรา  4$ ตอ่ทา่น / วัน 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพักและคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพัก คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) : 

 กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 61,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบั

จากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื

ลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ ทีม่รีะบอุยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท า

การนอกเหนอืโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรม
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ทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) : 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 

1,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59-30 วัน หักมดัจ า 61,000 บาท/

ทา่น 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 60% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร ์

  หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดย

สามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่คอืคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตาม

จรงิ และคา่เปลีย่นชือ่ตัว๋เทา่นัน้ และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขของตั๋วที ่NON-CHANGE NAME & NON-

REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการ

พจิารณาอนุมตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานฑตู  ซึง่การยกเลกิ

เฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิ

ดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไมแ่น่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมตัวิซีา่จากทางสถานฑตู ทาง

บรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป (ทัง้นี้

นักทอ่งเทีย่วตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการยืน่วซีา่ ในกรณีทีค่ณะไมส่ามารถออก

เดนิทางได ้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จ าเป็นตอ้งองิหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัอตัราการจา่ยเงนิคนืคา่บรกิาร

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วตามประกาศของคณะกรรมการธรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศกเ์ป็นส าคญั) 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้

ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุ

งาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดรั้บจากการซือ้

ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภยั ทีร่ะบคุวาม

รับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไว ้

ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง 

อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่

ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) : 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  
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ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) : 

 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื / เงือ่นไข

ตั๋วกรุ๊ป EK ไมส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้/ กรณีออกตั๋วแลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ไมส่ามารถท าการ Refund 

คา่ตั๋วได ้ รวมถงึเปลีย่นวันเดนิทาง หรอืเปลีย่นเสน้ทางการเดนิทางได ้ / กรณีผูโ้ดยสารไมส่ามารถ

เดนิทางไดต้ามก าหนด และไมไ่ดใ้ชต้ัว๋เครือ่งบนิทัง้ไป-กลับ และท าการแจง้สายการบนิกอ่นท าการบนิ 

(แจง้ในเวลาทีส่ านักงานสายการบนิเปิดท าการเทา่นัน้) ผูโ้ดยสารจะสามารถขอภาษีน ้าคนืจากสายการ

บนิได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) : 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลนใ์นกรณีตัว๋กรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลข์องสาย

การบนิเอมเิรสตไ์ด ้ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่ 12 มถินุายน 2562 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็น

จรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) : 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของ
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แตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถ

จา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 

  การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee 

ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว

ได ้ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้

ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation 

Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่น

ช าระเงนิ 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้แนะน าส าหรบัการฉดีไขเ้หลอืง ควรฉีขอ้แนะน าส าหรบัการฉดีไขเ้หลอืง ควรฉีดอยา่งนอ้ย ดอยา่งนอ้ย 11  อาทติยก์อ่นอาทติยก์อ่นการการเดนิทางเดนิทาง 

 วัคซนีไขเ้หลอืงนับวา่เป็นวคัซนีพเิศษ ซึง่โดยปกตแิลว้คนไทยเราไมไ่ดฉี้ด เนือ่งจากไมม่โีรคนีใ้น

ประเทศไทย ดังนัน้จงึมเีพยีงบางโรงพยาบาลเทา่นัน้ทีม่วีัคซนีไขเ้หลอืงใหบ้รกิาร และสามารถออก

หนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดขององคก์ารอนามยัโลก 

ในประเทศไทยสามารถฉีดวคัซนีไขเ้หลอืง และรับหนังสอืรับรองการฉีดวคัซนีไดท้ี ่

1. คลนิกิเวชศาสตรท์อ่งเทีย่วและการเดนิทาง (คลนิกินกัทอ่งเทีย่ว) โรงพยาบาล

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. 02-306-9100 ตอ่ 3034 หรอื 

02-306-9145  

2. คลนิกิเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและอายรุศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 

http://www.thaitravelclinic.com/
http://www.saovabha.com/th/clinictravel.asp
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02-252-0161 

3. สถาบนับ าราศนราดรู กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-3430 

4. ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศตา่งๆ (กรณุาตดิตอ่สอบถามลว่งหนา้) 

 - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โทร 02-535-1482, 02-535-4245 

 - ทา่เรอืกรงุเทพ(คลองเตย)  โทร 02-240-2057 

 - ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่    โทร 053-922-133, 053-200-647 

 - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่   โทร 074-251-548 

 - ทา่อากาศยานภเูกต็          โทร 076-351-128 

 - ทา่เรอืแหลมฉบงั               โทร 038-409-344, 081-996-1375, 086-790-7739 

 - ทา่เรอืสงขลา                    โทร 074-331-206, 074-332-641 

 - ทา่เรอืภเูกต็                      โทร 076-212-108 

 - ทา่เรอืศรรีาชา                   โทร 038-409-344, 081-653-1030  

 - ทา่เรอืมาบตาพดุ               โทร 081-683-3110 

 ขอ้ควรรูก้อ่นฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง 

1. ตอ้งฉดีกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน 

2. ควรตรวจสอบวา่มขีอ้หา้มหรอืขอ้ควรระวังในการฉีดวัคซนีหรอืไม ่ถา้มหีรอืไมแ่น่ใจ ควรรบี

ปรกึษาแพทย ์ 

3. ตอ้งน าส าเนาหนังสอืเดนิทาง ในวันพบแพทย ์มาเพือ่ออกสมดุรับรองการฉีดวคัซนี  

ขอ้หา้มในการฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง  

1. เด็กทารกอายตุ ่าากวา่ 6 เดอืน  

2. ผูป่้วยทีม่ภีาวะภมูคิุม้กนับกพรอ่ง เชน่ ผูป่้วย AIDS, ผูป่้วยโรคมะเร็ง, ผูป่้วยทีไ่ดรั้บยาเคมบี าบดั หรอื

ใชย้ากดภมูคิุม้กนั 

3. ผูป่้วยทีม่โีรคของตอ่มไทมสั รวมถงึโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis 

4. ผูป่้วยทีก่ารแพว้ัคซนีไขเ้หลอืง หรอืสว่นประกอบของวัคซนีไขเ้หลอืงชนดิรนุแรง 

หมายเหต ุ  

ปัจจบุนัมหีลักฐานทางการแพทยย์นืยนัวา่การไดรั้บวคัซนีไขเ้หลอืงเพยีง 1 โด๊ส จะมภีมูคิุม้กนัอยูไ่ด ้

ตลอดชวีติ และองคก์ารอนามยัโลกไดย้นืยนัวา่ไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บวคัซนีไขเ้หลอืงกระตุน้ทกุ ๆ 10 ปี 

อยา่งไรกต็ามกฎอนามยัระหวา่งประเทศ และกฎหมายของประเทศสมาชกิบางสว่น รวมทัง้ประเทศไทย 

ยงัไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลง ยงัคงมขีอ้บงัคบัระบวุา่ หนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีไขเ้หลอืงจะมอีาย ุ 10 ปี 

ท าใหผู้เ้ดนิทางทีเ่คยฉีดวัคซนีไขเ้หลอืงมาแลว้มากกวา่ 10 ปี และจะเดนิทางเขา้ประเทศทีม่เีขตตดิตอ่

ของโรคไขเ้หลอืง ยงัคงตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่พจิารณาฉีดวัคซนีและออกหนังสอืรับรองใหม ่

https://www.thaitravelclinic.com/blog/travel-medicine-issue/thai-yellow-fever-vaccine-safety-and-precaution.html
https://www.thaitravelclinic.com/blog/th/travel-medicine-issue/who-international-certificate-of-vaccination.html
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หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
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10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


