
Page 1 of 13 

 
 

 
 

Code: IE04-SUSA-BRA PER-106AF-APR-OCT-199-PE0224 

10 วนั มหศัจรรย ์บราซลิ - เปร ู 

(ไฮไลท.์....คร ัง้หนึง่ในชวีติตอ้งไปเยอืน 3 สิง่มหศัจรรยข์องโลก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม – ตลุาคม 2563 

เร ิม่ตน้ 199,900 บาท  

28 เม.ย.- 7 พ.ค./ 9-18 ม.ิย. / 21-30 ก.ค./ 11-20 ส.ค./ 13-22 ต.ค. 2563 

สดุยอด....ทรปิพเิศษ (ราคาสดุๆ)... เทีย่วครบ 3 สิง่มหศัจรรยแ์หง่อเมรกิาใตส้ดุฮปิ 

 

รปูปัน้พระเยซูครสิต ์แหง่ รโิอเดอจาเนโร / น า้ตกอกิวาสอุนัยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก  

มาชูปิคชู เมอืงลีล้บัแหง่อาณาจกัรอนิคา  

10 วนั มหศัจรรย ์บราซลิ - เปร ู 

 

รโิอเดอจาเนโร - เคเบิล้คารข์ ึน้ชูการโ์ลฟ - พระเยซูครสิตท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก (Christ The Redeemer) 

น า้ตกอกิวาซุ - ลอ่งเรอืเจทมาคโูค ชมน า้ตกอกิวาส ุดนิเนอรพ์รอ้มชมโชว ์ 

ลมิา (เปร)ู ถ ิน่ก าเนดิจกัรวรรดอินิคา – คซูโก ้– มหศัจรรย ์มาชูปิคชู 

 

 

Christ Redeemer 

Machu Picchu 

Iguazu Fall 
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วนัแรก กรงุเทพ – ปารสี – รโิอเดอจาเนโร 

08.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิแอรฟ์รา้นซ ์แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ที ่

7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

10.45 น. ออกเดนิทางสูม่หานครปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิแอรฟ์รา้นซ ์เทีย่วบนิ AF165 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 12.20 ชั่วโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับจอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง สายการบนิฯ มี

บรกิาร อาหารกลางวัน และอาหารค ่า บนเครือ่งบนิ 

18.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิชาลสเ์ดอโกว ์(CDG) นครปารสี ประเทศฝร่ังเศส แวะเปลีย่นเครือ่งเป็นเทีย่วบนิ AF442 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี และ ผอ่นคลายอริยิาบถ ภายในสนามบนิชาลสเ์ดอโกว ์(CDG)  

23.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชาลสเ์ดอโกว ์(CDG) สูส่นามบนิรโิอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซลิ สัมผัส

ประสบการณ์บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชัว่โมง) 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ และ อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง รโิอเดอจาเนโร – เคเบิล้คารข์ ึน้ยอดเชาชูการโ์ลฟ  

05.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิรโิอเดอจาเนโร ประเทศบราซลิ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงรโิอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่า “เมอืงแห่งพระเจา้” 

ส าหรับเมอืง รโิอ เดอ จาเนโร ถกูเอย่ถงึอยา่งเป็นทางการครัง้แรก เมือ่ 500 กว่าปีกอ่น ในเดอืนมกราคม ปี 

2045 นักส ารวจชาวโปรตเุกสนาม กาสปาร ์เลมอส ลอ่งเรอืมาถงึอา่วแห่งนี้และไดเ้รยีกเมอืงแห่งปากแมน่ ้า

นี้ว่า “ รโิอ เดอ จาเนโร” ซึง่มคีวามหมายว่า “แมน่ ้าแห่งเดอืนมกราคม” น าท่านขึน้เคเบิล้คาร ์สูย่อดเขาชู

การโ์ลฟ (Sugar Loaf Mountain) เป็นยอดเขาทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจากชายหาดเลือ่งชือ่ โคปาคาบานา ยอดเขา

แหง่นี ้มคีวามสงู 1,400 เมตร ซึง่สงูตระหงา่นอยูท่ีป่ลายแหลมสดุของปากอา่ว กวานาบารา และตัง้โดดเดน่

คู่กับภเูขาคอรโ์ควาโด ท่านสามารถชมทวิทัศน์และภาพอันงดงามของเมอืงรโิอ เดอจาเนโร จากมมุสูข่อง

ยอดเขาชกูารโ์ลฟ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืง รโิอ เดอจาเนโร ซึง่เป็นประตูสูป่ระเทศบราซลิ ไดช้ือ่ว่า เป็นเมอืงทีง่ดงามทีส่ดุแห่ง

หนึง่ในโลก น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามกฬีามารากาน่า (Maracana stadium) ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น

เหมอืนวหิารของฟตุบอลบราซลิ เป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมอันดับ 3 ของเมอืง และเป็นสถานที่ที่

ชาวเมอืงภาคภมูใิจมาก มเีหตุการณ์ทางประวัตศิาสตรข์องฟตุบอลบราซลิเกดิขึน้ทีน่ี่มากมาย เชน่ การยงิ

ประตทูี ่1,000 ของเปเล ่ต านานลกูหนังแซมบา้เมือ่ 40 ปีกอ่น และยังเป็นสนามทีเ่ขาลงเล่นใหท้มีชาตเิป็น

นัดแรกดว้ย สนามนีถ้กูใชเ้ป็นทีจ่ัดพธิเีปิดการแขง่ขนัฟตุบอลโลกปี 2014 ทีบ่ราซลิเป็นเจา้ภาพ รวมถงึจะใช ้

จัดพธิเีปิดและปิดกฬีาโอลมิปิกปี 2016 ไดเ้วลาน าท่านผ่านชมฟลาเมนโกพารค์ สะพาน Neteroi กอ่นลัด

เลาะไปตามชายฝ่ังทะเล ผ่านชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก จนถงึหาดโคปาคาบานาทีม่คีวามยาวกว่า 4 

กโิลเมตร น าท่านเชคอนิในโรงแรมทีพั่ก อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนมือ้อาหารค ่า เพื่อปรับ
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รา่งกาย หรอืหากทา่นยงัไมง่ว่ง ทา่นสามารถเดนิเลน่รมิชายหาดโคปาคาบานา หรอื เลอืกชอ้ปป้ิง หรอืท่าน

จะเลอืกเลน่น ้าทะเล พักผอ่นบนชายหาดอนัเลือ่งชือ่ระดับโลก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Windsor Excelsior Copacabana Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม  รปูปัน้ของพระเยซู Christ of Redeemer – เทีย่วชมเมอืงรโิอ เดอจาเนโร – อกิวาส ุ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านน่ังรถไฟขึน้สูย่อดเขาคอรโ์ควาโด (Corcovado Mountain) อันเป็นทีต่ัง้ของรูปปั้นของพระเยซ ูชือ่ 

Christ of Redeemer ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก และ ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ยคุใหม ่รปูปัน้พระเยซทูีม่คีวามสงูประมาณ 700 เมตรนีต้ัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาคอรโ์ควาโด เป็นจุดชมววิ

ทีม่องเห็นเมอืงและชายหาดทีส่วยทีส่ดุ นักทอ่งเทีย่วสามารถขึน้รถรางไปบนยอดเขาเพือ่มองรูปปั้นอันเป็น

ทีเ่คารพสักการะของชาวบราซลิและครสิตศ์าสนกิชนทั่วโลกไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ชาวบราซลิมักจะกล่าวอา้งว่า 

พระเจา้เป็นชาวบราซลิ ซึง่อาจเป็นเพราะรูปปั้นพระเยซ ูทีย่นืเพ่งมองมายังเมอืงราวกับว่า รโิอ อยูใ่นความ

คุม้ครองของพระองค ์ (ทัง้นี้การขึน้สูย่อดเขาขึน้กับสภาพอากาศ) อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

12.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิรโิอ เดอ จาเนโร 

14.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิรโิอ เดอ จาเนโร เพือ่เดนิทางสูน่ ้าตกอกิวาส ุ(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง) 

16.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิอกิวาส ุ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Recanto Park Hotel & Resort/ Viale Cataratas Foz **** หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ น า้ตกอกิวาส ุ(1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก) – ลอ่งเรอืเจทมาคโูค – เขือ่นอไิตป ู– ลมิา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านชมความงดงามและความยิง่ใหญ่ของน ้าตกอกิวาส ุ(Iguaza Fall) ซึง่เป็นค ามาจากภาษากวาราน ี

(Guarani) ชาวอนิเดยีนแดงเผ่าดัง้เดมิ แปลว่า “สายน ้าอันยิง่ใหญ่” คน้พบโดยนักส ารวจชาวสเปนชือ่ AI 

VARO NUNES CABEZA DE VECA เมือ่ปี ค.ศ. 1542 น ้าตกอกิวาสตุัง้อยูบ่รเิวณรอยต่อพรมแดนระหว่าง

ประเทศบราซลิกับประเทศอารเ์จนตนิา เป็นน ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปีอเมรกิาใตแ้ละขึน้ชือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุใน

โลกโดยใหญ่กว่าน ้าตกไนแองการ่าประมาณ 30 เท่า อย่างไรก็ตามขนาดของน ้าตกใกลเ้คียงกับน ้าตก

วกิตอเรยีในทวปีแอฟรกิา น ้าตกอกิวาสเุกดิจากแมน่ ้าอกิวาสซุ ึง่ไหลมาจากทีร่าบสงูปารานา ตกจากขอบที่

ราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่พืน้ทีร่าบต ่ากว่า จงึกลายเป็นน ้าตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกว่า 4 กโิลเมตร สูงกว่า 

269 ฟตุ ประกอบดว้ยน ้าตกใหญ่นอ้ยอกีกว่า 275 แห่ง ในชว่งฤดูฝนระหว่างเดอืนพฤศจกิายนจนถงึเดอืน

http://travel.mthai.com/blog/4515.html
http://travel.mthai.com/blog/4515.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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มนีาคมปรมิาณน ้ามมีากถงึกวา่ 13.6 ลา้นลติรตอ่วนิาท ีแตใ่นชว่งฤดรูอ้น คอืระหวา่งเมษายนถงึเดอืนตลุาคม 

ปรมิาณน ้าจะลดลงเหลอื 2.3 ลา้นลติรต่อวนิาท ีบรเิวณรอบๆ น ้าตกจะเกดิละอองน ้าอยู่ตลอดเวลาและมี

เสยีงดังไปไกลกวา่ 24 กโิลเมตร บนฝ่ังประเทศบราซลิจะมองเห็นน ้าตกไดท้ั่วถงึและงดงาม น าท่านสัมผัส

บรรยากาศ น ้าตกอกิวาส ุ(ฝ่ังบราซลิ) ซึง่เป็นฝ่ังทีท่า่นสามารถมองเห็นน ้าตกไดท้ั่วถงึและงดงามทีส่ดุ ท่าน

จะไดส้มัผัสกับความงามแสนมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิน ้าตกทรงเกอืกมา้ทีเ่กดิจากแมน่ ้ารโิออกิวาสทุัง้สาย

ไหลมาจากหนา้ผาเบือ้งบนตกลงสูห่บุเหวยอ่ยๆ กวา่ 30 แหง่ พลังน ้าตกทีต่กลงมากระทบกอ้นหนิเบือ้งล่าง

กอ่ใหเ้กดิละอองน ้ากระเซ็นกระจายไปทั่วปรากฏเป็นรุง้กนิน ้าสสีวยสดใส ซึง่ท่านสามารถเดนิเขา้ไปสัมผัส

กับพลังของธรรมชาตไิดอ้ยา่งใกลช้ดิ จากนัน้น าท่านล่องเรอืเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความ

สวยงามของแม่น ้าอกิวาสุ และชมความงดงามของน ้าตกแห่งนี้แบบใกลช้ดิ (กรุณาเตรยีมเสือ้ผา้ 1 ชุด 

ส าหรับเปลีย่นหลังลอ่งเรอืแลว้)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชมเขือ่นอไิตป ู(Taipu Dam) เขือ่นคอนกรตีขนาดใหญ ่ซึง่ในอดตีนัน้จัดว่ามขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก 

กอ่นทีเ่ขือ่นในประเทศจนีจะมกีารกอ่สรา้งเสร็จ เขือ่นอไิตปสูรา้งในปีค.ศ.1984 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1988 รวม

ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 4 ปี ค าว่า “อไิตป”ู มาจากภาษากวารานขิองชาวอนิเดยีนแดงชนเผ่าดัง้เดมิ แปลว่า 

“เสยีงเพลงจากกอ้นหนิ” เขือ่นอไิตป ู กัน้แมน่ ้าปารานาบรเิวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซลิกับประเทศ

ปารากวัย ซึง่นอกจากเป็นผนังกัน้น ้าและผลติกระแสไฟฟ้าแลว้ ยังเป็นสะพานเชือ่มต่อระหว่างสองประเทศ

อกีดว้ย ตัวเขือ่นมขีนาดความสงู 180 เมตร ความยาวกว่า 8 กโิลเมตร ใชค้อนกรตีในการกอ่สรา้งกว่า 28 

ลา้นตัน และใชเ้หล็กมากขนาดทีว่่าใชส้รา้งหอไอเฟลไดถ้งึ 380 หอเลยทเีดยีว ซึง่ก็เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ี่

ไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วไมน่อ้ย เนือ่งจากความอลังการของเขือ่นแห่งนี้ อสิระใหท้่านเดนิเล่นเก็บ

ภาพความน่าประทับใจของเขือ่นทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปีอเมรกิาใตแ้หง่นี้ 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอกิวาส ุ 

*** อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ภายในสนามบนิ*** 

19.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอกิวาส ุสูส่นามบนิเมอืงลมิา (ประเทศเปร)ู  

  สายการบนิมบีรกิารของวา่งและเครือ่งดืม่ระหวา่งเทีย่วบนิ 

22.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิลมิา ประเทศเปร ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีห่า้ ลมิา – เมอืงโบราณปาชาคามา – พพิธิภณัฑท์องค า  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซึง่มคีวามหมายวา่ “ผูส้รา้งโลก” เป็นเมอืง

โบราณทีส่รา้งขึน้และสันนษิฐานว่าสรา้งขึน้ระหว่างปี 800-1450 กอ่นครสิตกาล ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียง

ใตข้องกรงุลมิา ในอดตีปกครองโดยอาณาจักรอนิคา บรเิวณโดยรอบเป็นทีต่ัง้ของปิระมดิหลากหลายรปูแบบ

ทีไ่ดม้กีารขดุคน้พบขึน้ และสว่นทีเ่รยีกไดว้่าสมบรูณ์ทีสุ่ดคอื วหิารปาชาคามา น าท่านเขา้ชมภายในวหิาร
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และโบราณสถานโดยรอบทีไ่ดข้ดุคน้พบในเมอืงนี้ และชมความยิง่ใหญ่ของเมอืงโบราณแห่งอาณาจักรอนิ

คาอกีแห่งหนึง่ ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับ Huaca Hualiamarca ซึง่เป็นปิระมดิดนิขนาดใหญ่ ตัง้

ตระหงา่นใหนั้กทอ่งเทีย่วเก็บภาพและความน่าประทับใจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชม กรงุลมิา (Lima) เมอืงหลวงทีย่ังคงรักษาความเป็นละตนิอเมรกิาไวอ้ยา่งสมบรูณ์ทีส่ดุเมอืงหนึง่ 

เมอืงลมิาตัง้ขึน้เมือ่ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนชือ่ฟรานซสิโก ปิซาโร และ ในปี 1991 องคก์ารยเูนสโกไ้ด ้

ประกาศใหล้มิาเป็นเมอืงมรดกทางวัฒนธรรม น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑท์องค า (Golden Museum) ซึง่เป็น

สถานทีเ่ก็บรวบรวมศลิปะวัตถุซ ึง่ท าดว้ยทองค าของชาวเปรูมาตัง้แต่อดตีกาล นับเป็นพพิธิภัณฑเ์ก็บวัตถุ

โบราณที่ผลติจากทองค า อันใหญ่เป็นอันดับสองของอเมรกิาใต ้รองจากพพิธิภัณฑท์องค าในประเทศ

โคลัมเบยี จากนัน้น าท่านชม จตุรัส อารม์ (Plaza De Armas) น าท่านแวะถ่ายรูปกับท าเนียบรัฐบาล (Lima 

Parliament) ซึง่เด่นสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล น าท่านถ่ายรูปกับ The Basilica Cathedral of 

Lima โบสถค์าทอลคิทีส่รา้งตัง้แต่ ค.ศ.1535 น าท่านผ่านชมยา่นทีพั่กอาศัยชานเมอืงแถวมริาโฟลเรสและ

ซานอสิโตรซึง่มชี ือ่เสยีงดา้นความงามของบา้นและสวน จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถซ์านฟรานซสิโก (San 

Franc Cisco Convent) ซึง่เป็นโบสถเ์รยีกในภาษาสเปน โบสถแ์ห่งนี้ไดส้รา้งอทุศิใหแ้ก ่เซนตฟ์รานซสิ 

โบสถแ์หง่นีต้ัง้อยูใ่จกลางเมอืงลมิา ซึง่เมอืงเกา่แหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งและขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก ้

ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1991  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีห่ก ลมิา – คซูโก ้(คา้ง 2 คนื) – วหิารพระอาทติย ์– ก าแพงเมอืงซคัเซฮวัมนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลมิา เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงคซูโก ้อนัเป็นทีต่ัง้ของอาณาจักรอนิคาอนัยิง่ใหญ ่มา

 ชปิูคช ู

09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคซูโก ้(Cuzco) โดยเทีย่วบนิ LA2123 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช.ม.) 

10.23 น. เดนิทางถงึสนามบนิคซูโก ้

น าทา่นชมเมอืงคซูโก ้เมอืงหลวงของอาณาจักรอนิคา ทีแ่ผข่ยายอ านาจจนกนิพืน้ที ่2 ใน 3 ของอเมรกิาใต ้

ตัง้อยูเ่หนอืระดับน ้าทะเลถงึ 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยคุกอ่นประวัตศิาสตรท์ีล่กึลับน่าทึง่ เป็น

ชมุชนเก่าแก่ของจักรวรรดอินิคาอันรุ่งเรอืง ซึง่ยังคงทิง้ร่องรอยความเจรญิไวใ้หเ้ห็นเป็นซากปรักหักพัก

โบราณและโบราณวัตถตุา่งๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชมวหิารโครคิันชา หรอืทีรู่จ้ักในนาม วหิารพระอาทติย ์(Qoriqancha, The Sun Temple) ที่

สรา้งขึน้เพือ่ถวายแด่เทพเจา้ดวงอาทติย์ จากนัน้สัมผัสกับความมหัศจรรยใ์นการก่อสรา้งทีแ่ข็งแรงของ

ก าแพงเมอืงของชาวอนิคา ก าแพงซคัเซฮัวมัน (Sacsayhuaman) ทีส่รา้งขึน้พือ่ป้องกันการรุกรานของศัตรู
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และป้องกนัแผน่ดนิไหว สิง่เหลา่นีไ้ดแ้สดงถงึความเชีย่วชาญดา้นวศิวกรรมของชาวอนิคาอยา่งน่าประหลาด

ใจ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูหุ่บเขาซาเครท (Sacred Valley) อันเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่กลก้ับสถานีรถไฟ ทีจ่ะ

เปิดใหท้า่นเดนิทางไปชมสิง่มหัศจรรยข์องโลกอยา่งมาช ูปิคช ู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Casa Adina Sacred Valley Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด  น ัง่รถไฟไตเ่ขาขึน้สู ่มาชู ปิคชู (1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หมล่า่สดุของโลก) – คซูโก ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโอลันตาทัมโบ เพือ่ขึน้รถไฟสู่นครโบราณของอาณาจักรอนิคา มาช ูปิคช ู(Machu 

Picchu) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยใ์หมล่่าสดุของโลก โดยรถไฟไต่ขึน้เทอืกเขาแอนดสิอันยิง่ใหญ่ ระหว่างทาง

ทา่นจะไดช้มความงามและความลกึลับของบรรยากาศโดยรอบทีเ่ขา้กับสถานที ่ขา้งทางเป็นแมน่ ้าอรููบัมบา 

(Urubamba) ไหลแรงคดเคี้ยวขนานไปกับทางรถไฟสู่ปลายทางที่สถานีที่ เมอืงอควาส ์กาเลียนเตส้ ์

(Aquas Calientes) จากนัน้เดนิทางโดยรถบัสสู ่มาช ูปิคช ู (Machu Picchu) นครทีห่ายสาบสญูไปของ

อาณาจักรอนิคา บนยอดเขาสูงทีถู่กหมอกปกคลุมอยู่เสมอ จนถงึปี 1911 นครแห่งนี้จงึปรากฏสู่สายตา

ชาวโลกในลักษณะสภาพบา้นเมอืง บา้นเรอืน พระราชวัง วหิาร ซึง่ยังคงสภาพเดมิทีด่รีาวกับไดรั้บการ

อนุรักษ์ดแูลไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์นครโบราณแหง่นีถ้กูคน้พบโดยฮรัิม บงิแฮม ซึง่ตัง้ใจจะหาเมอืงโบราณสอง

เมอืงทีป่รากฎชือ่อยูใ่นเอกสารโบราณ แต่กลับมาพบเมอืงทีไ่มป่รากฎอยูใ่นเอกสารใดทัง้สิน้ จงึไดต้ัง้ชือ่

เมอืงตามชือ่ภูเขาอันเป็นทีต่ัง้คอื Machu Picchu ซึง่มคีวามหมายว่า Old Mountain และ ยังมยีอดเขา 

Huayna Picchu หรอื New Mountain ขนาบขา้ง ตัวโบราณสถานมาช ูปิคช ูซอ่นอยูบ่นยอดเขาสงูเฉียดฟ้า 

และ ณ ทีแ่หง่นีค้อืเมอืงทีไ่มก่ีร่อ้ยปีมานีย้งัมผีูค้นอาศัย กอ่นจะถกูทิง้รา้งไปเมือ่สเปนเขา้มาปกครองในสมัย

ศตวรรษที ่15 อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอธัยศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

***** อสิระใหท้า่นชม เกบ็ภาพ ความสวยงามของเมอืงโบราณแหง่อาณาจักรอนิคา ซึง่ไดรั้บการยกยอ่ง

ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ทีค่รัง้หนึง่ในชวีติ ไมค่วรพลาดทีจ่ะไดม้าเยอืน***** 

บา่ย ออกเดนิทางโดยรถไฟกลับสู่เมอืงโอลันตาทัมโบ ท่านจะไดส้ัมผัสกับทวิทัศน์อกีฟาก ของรถไฟ ตลอด

 เสน้ทางการไต่ลงจากเทือกเขาแอนดสิ พรอ้มความภูมใิจและความประทับใจที่ครัง้หนึง่ท่านไดม้าเยอืน 

 เมอืงโบราณอนัยิง่ใหญข่องอาณาจักรอนิคา เมอืงโบราณทีห่ายสาบสญูมานาน และไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 7 สิง่

 มหัศจรรยข์องโลกอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคซูโก ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด คซูโก ้– ก าแพงหนิ 12 Side Stone – จตรุสัอารม์ – ลมิา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงคูซโก ้เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก

ในปี 1983 น าท่านชมก าแพงหนิ หรอืทีรู่จ้ักในนาม 12 Side Stone ทีส่รา้งขึน้โอบลอ้มเมอืงเกา่คูซโก ้

ก าแพงนีส้รา้งจากภมูปัิญญาของชาวอนิคาโบราณ โดยการน าหนิกอ้นใหญ่มาเรยีงกันสรา้งเป็นก าแพงเมอืง

ขนาดใหญ่ นับได ้ว่าเป็นอกีสิง่มหัศจรรยข์องเมอืงเกา่คูซโก ้น าท่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงคูซโก ้

น าทา่นสูจ่ตรัุสอารม์ (Arms Square) หรอืทีรู่จ้ักในนาม จตรัุสนักรบ (Square of the warrior) และเป็นทีต่ัง้

ของ โบสถล์าคัมปาเนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1576 และไดรั้บ

การยกยอ่งว่าเป็นโบสถท์ีส่รา้งแบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล บาโร๊คทีส่วยงามคู่เมอืงคูซโกม้านาน อสิระให ้

ทา่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความประทับใจของเมอืงคซูโก ้อดตีเมอืงราชธานทีีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุของอเมรกิาใต ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคซูโก ้

14.44 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิคซูโก ้สู ่สนามบนิลมิา โดยเทีย่วบนิ LA2038 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช.ม.) 

16.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิลมิา ประเทศเปร ูน าทา่นสูเ่คานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิ KLM 

19.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิลมิา (LIM) สูส่นามบนิ อัมสเตอรด์ัม (AMS) โดยสารการบนิ เค แอล เอ็ม (KLM) 

เทีย่วบนิที ่KL 744 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.30 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กา้ อมัสเตอรด์มั – กรงุเทพ 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเครือ่งบนิ 

15.05 น. เดนิทางถงึกรงุอมัสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ เค แอล เอ็ม (KLM) เทีย่วบนิที ่KL875  

  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.45 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

09.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ.... 

 

10 วนั มหศัจรรย ์บราซลิ - เปร ู 

(ไฮไลท.์....เยอืน 3 สิง่มหศัจรรยข์องโลก) 

28 เม.ย.- 7 พ.ค. / 9-18 ม.ิย. / 21-30 ก.ค. / 11-20 ส.ค. / 13-22 ต.ค. 2563 

อตัราคา่บรกิาร (บาท)  เม.ย. – ต.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 199,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 22,000 

เด็กอาย ุ2-12 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  189,900 
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ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์ (เฉพาะเทีย่วบนิของสายการบนิ AF/ KLM เทา่นัน้) 

เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

160,000 - 190,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ (หักคา่ตัว๋ BKK- CDG-GIG//LIM-AMS-BKK) 50,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่24 มกราคม 2563) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่วบราซลิ – เปร ู(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ AF/KLM (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ใบ) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุ

เกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศทกุประเทศในรายการ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ ุ

 น ้าดืม่บรกิารบนรถ 1 ขวดตอ่ทา่นตอ่วัน  

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขบัรถ, ไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถิน่ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิารแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 101,000 บาท/ทา่น  

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 45 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลกิ 120 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น  

* ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ า 60% 
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* ยกเลกิ 30-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

* ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้ หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุค

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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 ์

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
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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 

 


