
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Exotic Latin America Brazil-Peru 11D7N  
เยอืนลาตนิอเมริกา สมัผสั 2 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในทริปเดียว  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นําท่านสมัผสัความยิง่ใหญ่ของรูปป้ันพระเยซคูริสตแ์หง่ ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมืองท่ีนักท่องเท่ียวอยาก 

มาสมัผสัชายหาดโคปาคาบาน่าท่ีโด่งดงั ชมววิสวยของยอดเขาชูการโ์ลฟ และยอดเขาคอรโ์ควาโดท่ีตั้งรูปป้ันพระเยซู 

ใหท่้านไดต่ื้นตากบั นํ้าตกอิกวาสุฝัง่บราซิล น้ําตกท่ีมีความงดงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของอเมริกาใต ้และท่ีพลาดไมไ่ดข้อง

การมาเยอืนเปรู คือ ชม มาชู พิกชู นครลึกลบัแหง่อาณาจกัรอินคาท่ีหายสาบสูญ ดว้ยมนตเ์สน่หท่ี์ชวนหลงใหล ท่ีครั้ง

หน่ึงในชีวติตอ้งไปเยอืน 
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กาํหนดวนัเดินทาง 
ธนัวาคม 05 – 15 ธนัวาคม 2562 239,900.- 

กุมภาพนัธ ์ 06 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 239,900.- 
มีนาคม 07 – 17 มีนาคม 2563 239,900.- 

ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 
วนัแรก กรุงเทพฯ ปารีส BKK-CDG AF 165 11.30-18.45 11.15 ช.ม. 
วนัแรก ปารีส ริโอ เดอจาเนโร CDG-GIG AF 442 23.35-07.10 11.25 ช.ม. 
วนัท่ีส่ี ริโอ เดอจาเนโร อิกวาซ ู GIG-IGU G3 2074 15.50-18.05 02.15 ช.ม. 
วนัท่ีหา้ อิกวาซ ู ลิมา่ IGU-LIM LA 2442 20.05-22.10 04.25 ช.ม. 
วนัท่ีเจ็ด ลิมา่ คุซโก ้ LIM-CUZ LA 2027 09.56-11.19 01.13 ช.ม. 
วนัท่ีเกา้ คุซโก ้ ลิมา่ CUZ-LIM LA 2034 15.22-16.49 01.37 ช.ม. 
วนัท่ีเกา้ ลิมา่ อมัสเตอรด์มั LIM-AMS KL 744 21.05-14.55+1 12.25 ช.ม. 
วนัท่ีสิบ อมัสเตอรด์มั กรุงเทพฯ AMS-BKK KL 875 17.15-10.05+1 11.00 ช.ม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ปารีส-ริโอ เดอ จาเนโร  

08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง 
ณ เคาน์เตอรส์ายการบินแอรฟ์รานซ ์ชั้น4 ประตูทางเขา้ท่ี7 แถว P 

 

11.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงปารีส” โดยสายการบินแอรฟ์รานซ ์เท่ียวบินท่ี AF165 
(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 

 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส  

23.35 น. “เหิรฟ้าสู่ริโอ เดอ จาเนโร” โดยสายการบินแอรฟ์รานซ ์เท่ียวบินท่ี 
AF442 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 
 

**** บินขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล **** 

 

วนัที่สอง ริโอ เดอ จาเนโร  

07.10 น. เดินทางถึงสนามบิน ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นําท่านผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.30 น. นําท่านเดินทางสู่ กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio De JaneIro) ซ่ึงไดร้บัการ

ขนานนามวา่ “เมืองแหง่พระเจา้” สาํหรบัเมือง ริโอ เดอ จาเนโร ถูกเอ่ย
ถึงอยา่งเป็นทางการครั้งแรก เม่ือ 500 กวา่ปีก่อน ในเดือนมกราคม ปี 
2045 นักสาํรวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร ์เลมอส ล่องเรือมาถึงอ่าว
แห่งน้ีและไดเ้รียกเมืองแห่งปากแม่น้ําน้ีวา่ “ ริโอ เดอ จาเนโร” ซ่ึงมี
ความหมายวา่ “แมน้ํ่าแหง่เดือนมกราคม” 
นําท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร ์สู่ยอดเขาชูการโ์ลฟ (Sugar Loaf  Mountain) 
เป็นยอดเขาท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเล่ืองช่ือ โคปาคาบานา ยอดเขา
แห่งน้ี มีความสูง 1,400 เมตร ซ่ึงสูงตระหง่านอยูท่ี่ปลายแหลมสุดของ
ปากอ่าว กวานาบารา และตั้งโดดเด่นคู่กับภูเขาคอร์โควาโด ท่าน
สามารถชมทิวทศัน์และภาพอนังดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จากมุม
สูงของยอดเขาชูการโ์ลฟ อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
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 นําท่านผ่านชมฟลาเมนโกพารค์ (Flamengo Park) สะพาน Niteroi 
นําท่านเดินเล่นลดัเลาะไปตามชายฝัง่ทะเล ผ่านชายหาดท่ีมีช่ือเสียงกอ้ง
โลก 
จากน้ันนําท่านสู่ชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมือง ริโอ เดอจาเนโร  
Barra Shopping Center อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค ํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ARENA COPACABANA HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่สาม ริโอ เดอ จาเนโร  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00  น. นําท่านนัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขาคอรโ์ควาโด (Corcovado Mountain) อนั

เป็นท่ีตั้งของรูปป้ันของพระเยซู ช่ือ Christ of Redeemer ท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก และ ไดร้บัการโหวตใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
ใหม ่รูปป้ันพระเยซูท่ีมีความสูงประมาณ 700 เมตรน้ีตั้งตระหงา่นอยู่
บนยอดเขาคอรโ์ควาโด เป็นจุดชมววิท่ีมองเห็นเมืองและชายหาดท่ีสวย
ท่ีสุด นักท่องเท่ียวสามารถข้ึนรถรางไปบนยอดเขาเพ่ือมองรูปป้ันอนัเป็น
ท่ีเคารพสกัการะของชาวบราซิลและคริสตศ์าสนิกชนทัว่โลกไดอ้ยา่ง
ใกลชิ้ด ชาวบราซิลมกัจะกล่าวอา้งวา่ พระเจา้เป็นชาวบราซิล ซ่ึงอาจเป็น
เพราะรูปป้ันพระเยซ ูท่ียนืเพง่มองมายงัเมืองราวกบัวา่ ริโอ อยูใ่นความ
คุม้ครองของพระองค ์(ทั้งน้ีการข้ึนสู่ยอดเขาข้ึนกบัสภาพอากาศ) อิสระ
ใหท่้านไดเ้ก็บภาพและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
นําท่านชม สนามกีฬามารากาน่า (Maracana stadium) ท่ีไดร้บัการยก
ยอ่งวา่เป็นเหมือนวหิารของฟุตบอลบราซิล เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
อนัดบั 3 ของเมือง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มี
เหตุการณท์างประวติัศาสตรข์องฟุตบอลบราซิลเกิดข้ึนท่ีน่ีมากมาย เชน่ 
การยงิประตูท่ี 1,000 ของเปเล่ ตาํนานลูกหนังแซมบา้เม่ือ 40 ปีกอ่น 
และยงัเป็นสนามท่ีเขาลงเล่นใหที้มชาติเป็นนัดแรกดว้ย สนามน้ีถูกใช้
เป็นท่ีจดัพิธีเปิดการแขง่ขนัฟุตบอลโลกปี 2014 ท่ีบราซิลเป็นเจา้ภาพ 
รวมถึงจะใชจ้ดัพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิก 2016 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
บา่ย อิสระใหท่้านเดินเล่น หาดโคปาคาบานา (Copacabana Beach) ก็เป็น

อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีไมค่วรพลาด ในยา่นชายหาดน้ีถือเป็นยา่นหรู
ของเมือง มีโรงแรมหา้ดาว มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นรวงรา้นอาหารต่างๆ  
ชายหาดโคปาคาบานาเป็นชายหาดช่ือดงัของบราซิล ส่วนท่ีชายหาดโค
ปาคาบานาน้ีเป็นชายหาดท่ียาวกวา่ 4 กิโลเมตร มีทางเดินเลียบ
ชายหาดสไตลโ์ปรตุเกสท่ีปูกระเบ้ืองเป็นรูปคลา้ยลอนคล่ืนใน ทะเล อีก
ทั้งทิวทศัน์รอบขา้งยงัมีเสน่หด์ว้ยทิวเขาสูงสลบัซบัซอ้น  
หากลองมองมาจากดา้นบนจะเห็นหาดโคปาคาบานาเป็นชายหาดโคง้
รบักบัหาดทรายขาวและ น้ําทะเลสีฟ้าสดใส แต่ส่ิงท่ีทาํใหช้ายหาดดูมี
สีสนัก็คงเป็นสาวๆแซมบา้แสนเซ็กซ่ีกาํลงัอาบแดดบน ชายหาดในชุดบิกิ
น่ี ส่วนหนุ่มกลา้มโตผิวสีน้ําตาลสวยในกางเกงวา่ยน้ําก็น่าดูไมแ่พก้นั 
โดยกิจกรรมบนชายหาดแหง่น้ีนอกจากจะมาอาบแดดและเล่นน้ําทะเล
กนัแลว้ วอลเล่ยบ์อลและฟุตบอลชายหาดก็เป็นกิจกรรมท่ีนิยมไมแ่พก้นั 
ท่านสามารถเดินเล่นริมชายหาดโคปาคาบานา หรือ เลือกชอ้ปป้ิง หรือ 
ท่านจะเลือกเล่นน้ําทะเล พกัผ่อนบนชายหาดอนัเล่ืองช่ือ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 ARENA COPACABANA HOTEL หรือเทียบเทา่  
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วนัที่สี่ ริโอ เดอ จาเนโร-อิกวาซู  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านชม หาดอิปาเนมา (Ipanema Beach) ท่ีเร่ิมมีความนิยมข้ึนมา

ใกลเ้คียงกนั ชายหาดอาจจะแคบกวา่หาดโคปาคาบานา แต่ก็มีรา้นรวง
น่ารกัๆ ใหเ้ดินเล่นอยูม่ากเช่นกนั อิสระให้ท่านเดินเล่นและชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั มีสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้ Hand made น่ารกัๆท่ีหาซ้ือไดเ้ฉพาะท่ี
น่ีแหง่เดียวเท่าน้ัน  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน BBQ  
13.30 น. นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน   
15.50 น. “เหิรฟ้าสู ่อิกวาซ”ู โดยเท่ียวบินท่ี G3 2074  
18.05 น. เดินทางถึงสนามบิน ฟอส ดู อิกวาซู ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

ค ํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชว ์Folklore show at Rafain 
 BOURBON BUSINESS HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่หา้ อิกวาซู-ลิม่า  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านชมความงดงามและความยิง่ใหญ่ของนํ้าตกอิกวาซู (Iguazu Fall) 

ซ่ึงเป็นคาํมาจากภาษากวารานี (Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้งเดิม 
แปลวา่ “สายน้ําอนัยิง่ใหญ่”  คน้พบโดยนักสาํรวจชาวสเปนช่ือ AI VARO 
NUNES CABEZA DE VECA เม่ือปี ค.ศ. 1542 น้ําตกอิกวาสุตั้งอยู่
บริเวณรอยต่อพรมแดนระหวา่งประเทศบราซิลกบัประเทศอารเ์จนตินา 
เป็นน้ําตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวปีอเมริกาใตแ้ละข้ึนช่ือวา่ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดย
ใหญ่กว่าน้ําตกไนแองการ่าประมาณ 30 เท่า อย่างไรก็ตามขนาดของ
น้ําตกใกลเ้คียงกบัน้ําตกวกิตอเรียในทวีปแอฟริกา น้ําตกอิกวาสุเกิดจาก
แม่น้ําอิกวาสุซ่ึงไหลมาจากท่ีราบสูงปารานา ตกจากขอบท่ีราบสูงขนาด
ใหญ่ลงสู่พ้ืนท่ีราบตํา่กวา่ จึงกลายเป็นน้ําตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกวา่ 
4 กิโลเมตร สูงกวา่ 269 ฟุต ประกอบดว้ยน้ําตกใหญ่น้อยอีกกวา่ 275 
แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหวา่งเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณ
น้ํามีมากถึงกว่า 13.6 ลา้นลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูรอ้น คือระหว่าง
เมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําจะลดลงเหลือ 2.3 ลา้นลิตรต่อ
วินาที บริเวณรอบๆ น้ําตกจะเกิดละอองน้ําอยู่ตลอดเวลาและมีเสียงดัง
ไปไกลกวา่ 24 กิโลเมตร บนฝัง่ประเทศบราซิลจะมองเห็นน้ําตกไดท้ัว่ถึง
และงดงาม นําท่านสัมผัสบรรยากาศ นํ้าตกอิกวาซู (ฝัง่บราซิล) ซ่ึง
เป็นฝั่งท่ีท่านสามารถมองเห็นน้ําตกไดท้ัว่ถึงและงดงามท่ีสุด ท่านจะได้
สัมผัสกบัความงามแสนมหศัจรรยข์องธรรมชาติ น้ําตกทรงเกือกมา้ท่ี
เกิดจากแม่น้ําริโออิกวาสุทั้งสายไหลมาจากหน้าผาเบ้ืองบนตกลงสู่หุบ
เหวย่อยๆ กว่า 30 แห่ง พลงัน้ําตกท่ีตกลงมากระทบกอ้นหินเบ้ืองล่าง
ก่อใหเ้กิดละอองน้ํากระเซ็นกระจายไปทัว่ปรากฏเป็นรุง้กินน้ําสีสวย
สดใส ซ่ึงท่านสามารถเดินเขา้ไปสัมผัสกับพลังของธรรมชาติไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ด  
จากน้ันนําท่านล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความ
สวยงามของแม่น้ําอิกวาซู และชมความงดงามของน้ําตกแห่งน้ีแบบ
ใกลชิ้ด (กรุณาเตรียมเส้ือผา้ 1 ชุด สําหรับเปล่ียนหลังล่องเรือแลว้) 
(ทางบริษัทจดัเตรียมเส้ือกนัฝนใหลู้กคา้ทุกท่าน)   

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากน้ันนําท่าน ถ่ายภาพกบัเข่ือนอิไตปู (ITAIPU DAM) ซ่ึงกั้นแมน้ํ่าปา

รานา บริเวณเขตแดนระหวา่งประเทศบราซิลกบัประเทศปารากวยัเข่ือน
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น้ีเป็นทั้งผนังกนัน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นสะพานเช่ือมระหว่าง
สองประเทศอีกดว้ย และเป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้าจากพลงัน้ําท่ีมีกระแสใหญ่
ท่ีสุด คาํว่าอีไตปู แปลว่า หินท่ีส่งเสียงดัง การตั้งช่ือเข่ือนแห่งน้ี มาจาก
ช่ือของเกาะแห่งหน่ึงในบริเวณลําน้ําพาราน่า ซ่ึงน้ําตรงบริเวณเกาะน้ี
เช่ียวจนทําใหเ้กิดเสียงน้ํากระทบกบัหินท่ีดังมาก (อีไต แปลว่า หิน/ปู 
แปลว่า เสียงรอ้ง) ปัจจุบันไม่มีเกาะอีไตปู ปรากฏอยู่เพราะไดจ้มอยู่
ภายใตอ่้างเก็บน้ําเหนือเข่ือนแหง่น้ี ท่านจะต่ืนตากบัความกวา้งใหญ่ของ
เข่ือนอีไตปู ซ่ึงถือว่าเป็นฝีมือมนุษยท่ี์ใชง้บประมาณในการสรา้งมาก
ท่ีสุดแหง่หน่ึง จนไดเ้วลาอนัสมควร  

17.30 น. นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
อาหารคํา่ในสนามบิน (Allowance 20 USD.) 

 

20.05 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงลิมา่” โดยเท่ียวบินท่ี LA2442  
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินลิม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 DAZZLER LIMA HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่หก กรุงลิม่า  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 นําท่านชมกรุงลิมา (Lima) เมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ 

ประเทศเปรู เป็นศูนย์กลางการขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และ 
วฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีหอ้มลอ้มดว้ยหุบเขา ชียอง 
แม่น้ํารีมกั และแม่น้ําลูริง เมืองลิมาตั้งข้ึนโดย ฟรานซิสโก ปี ซารโ์ร ผู ้
พิชิต ชาวสเปน เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2078 โดยใหช่ื้อว่า นคร
แห่งเหล่า กษตัริย ์(City of Kings) เน่ืองจากเป็นเขตนครหลวงสาํคญั
ท่ีสุดในทวปี อเมริกาใตม้านานกวา่สามศตวรรษ  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซ่ึงมี
ความหมายว่า “ผูส้รา้งโลก” เป็นเมืองโบราณท่ีสรา้งข้ึนและสนันิษฐาน
วา่สรา้งข้ึนระหวา่งปี 800-1450 กอ่นคริสตกาล ตั้งอยูท่างตะวนัออก
เฉียงใตข้องกรุงลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจักรอินคา บริเวณ
โดยรอบเป็นท่ีตั้งของปิระมิดหลากหลายรูปแบบท่ีไดมี้การขุดคน้พบข้ึน 
และส่วนท่ีเรียกไดว้่าสมบูรณ์ท่ีสุดคือ วิหารปาชาคามา นําท่านเขา้ชม
ภายในวิหารและโบราณสถานโดยรอบท่ีไดขุ้ดคน้พบในเมืองน้ี และชม
ความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคาอีกแห่งหน่ึง ไดเ้วลา
นําท่านแวะถ่ายรูปกบั Huaca Hualiamarca ซ่ึงเป็นปิระมิดดินขนาดใหญ่ 
ตั้งตระหง่านใหนั้กท่องเท่ียวเก็บภาพและความน่าประทบัใจ  

 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

 

นําท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงท่ียงัคงรกัษาความเป็นละติน
อเมริกาไวอ้ย่างสมบูรณ์ท่ีสุดเมืองหน่ึง เมืองลิมาตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1535 
โดยชาวสเปนช่ือฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี 1991 องคก์ารยเูนสโกไ้ด้
ประกาศให้ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม นําท่านเข้าชม 
พิพิธภณัฑท์องคาํ (Golden Museum) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวม
ศิลปะวตัถุซ่ึงทําดว้ยทองคําของชาวเปรูมาตั้งแต่อดีตกาล นับเป็น
พิพิธภณัฑเ์ก็บวตัถุโบราณท่ีผลิตจากทองคาํ อนัใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
อเมริกาใต ้รองจากพิพิธภณัฑท์องคาํในประเทศโคลมัเบีย   
จากน้ันนําท่านชม จตัรุสั อารม์ (Plaza De Armas)  นําท่านแวะถ่ายรูป
กบัทาํเนียบรฐับาล (Lima Parliament) ซ่ึงเด่นสง่าดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบโคโลเนียล  นําท่านถ่ายรูปกบั  The Basilica Cathedral of Lima 
โบสถค์าทอลิคท่ีสรา้งตั้งแต่ ค.ศ.1535 นําท่านผ่านชมยา่นท่ีพกัอาศัย
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ชานเมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นความงามของ
บา้นและสวน จากน้ันนําท่านถ่ายรูป โบสถ์ซานฟรานซิสโก (San 
Franc Cisco Convent) ซ่ึงเป็นโบสถเ์รียกในภาษาสเปน โบสถแ์ห่งน้ีได้
สรา้งอุทิศใหแ้ก่ เซนต์ฟรานซิส  โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองลิมา ซ่ึง
เมืองเก่าแห่งน้ีไดร้บัการยกย่องและข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้
เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1991  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
  DAZZLER LIMA HOTEL หรือเทียบเทา่  

วนัที่เจด็ กรุงลิม่า-คูซโก-้ซาเครทวลัเลย่ ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
09.56 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองคูซโก”้ โดยเท่ียวบินท่ี LA2027  
11.19 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคูซโก ้ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 
เดินทางถึง เมืองคูซโก(้Cusco) เมืองท่ีไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1983  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บา่ย นําท่านชม ป้อมปราการซาคซายอัวมาน (THE FORTRESS OF 

SACSAYHUAMAN) ป้อมซ่ึงสรา้งข้ึนจากหินแกรนิตเพ่ือป้องกนัขา้ศึกจาก
ฝั่งตะวันออก ซ่ึงบางส่วนของก้อนหินเหล่าน้ีได้ถูกนํามาใชใ้นการ
ก่อสรา้งตึกสไตลโ์คโลเนียลในเมืองคูซโก จดัเป็นสถาปัตยกรรมอินคาท่ี
มีความโดดเด่นมาก สรา้งดว้ยกอ้นศิลาขนาดมหึมา บางกอ้นหนักถึง 
125 ตัน มีกาํแพงสองชั้นสรา้งเป็นแนวซิกแซก นักโบราณคดีประมาณ
วา่การสรา้งป้อมแหง่น้ีตอ้งใชแ้รงงานหลายหม่ืนคน ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน
กวา่70ปี 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ บริเวณท่ีเรียกว่า หุบเขาศกัด์ิสิทธ์ิ (SACRED 
VALLEY) ท่ีเมืองปิซัก (Pisac) เป็นเมืองท่ีมีขนาดเล็กมาก จนเกือบ
เรียกวา่เป็นหมู่บา้นก็วา่ได ้เพ่ือชมโบราณสถาน ซากปรกัหกัพงัของชาว
อินคา นอกจากข้ึนซ่ือเร่ืองซากโบราณสถานแลว้ไม่ควรพลาดตลาดนัด
พ้ืนเมืองวนัอาทิตย ์อิสระใหท่้านเดินเท่ียวชม ตลาดเมือง Pisac ท่ีข้ึนช่ือ
ด้านงานหัตถกรรมและของท่ีระลึกขายมากมาย และมีพืชผักผลไม้
พ้ืนเมืองวางขาย ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 CASA ANDINA PREMIUM VALLEY HOTELหรือเทียบเทา่  

วนัที่แปด ซาเครทวลัเลย-์มาชู พิกชู-คุซโก ้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
09.00 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ เพ่ือข้ึนรถไฟสู่นครโบราณของ

อาณาจกัรอินคา มาชู ปิคชู (Machu Picchu) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่
ล่าสุดของโลก โดยรถไฟไต่ข้ึนเทือกเขาแอนดิสอนัยิง่ใหญ่ ระหวา่งทาง
ท่านจะไดช้มความงามและความลึกลบัของบรรยากาศโดยรอบท่ีเขา้กบั
สถานท่ี ขา้งทางเป็นแมน้ํ่าอูรูบมับา (Urubamba) ไหลแรงคดเค้ียว
ขนานไปกบัทางรถไฟสูป่ลายทางท่ีสถานีท่ี เมืองอควาส ์กาเลียนเตส้ ์
(Aquas Calientes) จากน้ันเดินทางโดยรถบสัสู่ มาชู ปิคชู (Machu 
Picchu) นครท่ีหายสาบสูญไปของอาณาจกัรอินคา บนยอดเขาสูงท่ีถูก
หมอกปกคลุมอยูเ่สมอ จนถึงปี 1911 นครแหง่น้ีจึงปรากฏสู่สายตา
ชาวโลกในลกัษณะสภาพบา้นเมือง บา้นเรือน พระราชวงั วหิาร ซ่ึงยงัคง
สภาพเดิมท่ีดีราวกบัไดร้บัการอนุรกัษ์ดูแลไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์นคร
โบราณแหง่น้ีถูกคน้พบโดยฮิรมั บิงแฮม ซ่ึงตั้งใจจะหาเมืองโบราณสอง
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เมืองท่ีปรากฏช่ืออยูใ่นเอกสารโบราณ แต่กลบัมาพบเมืองท่ีไมป่รากฏ
อยูใ่นเอกสารใดทั้งส้ิน จึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือภูเขาอนัเป็นท่ีตั้งคือ 
Machu Picchu ซ่ึงมีความหมายวา่ Old Mountain และ ยงัมียอดเขา 
Huayna Picchu  หรือ New Mountain ขนาบขา้ง ตวัโบราณสถานมาชู 
ปิคชู ซ่อนอยูบ่นยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ท่ีแหง่น้ีคือเมืองท่ีไมก่ี่รอ้ยปี
มาน้ียงัมีผูค้นอาศยั กอ่นจะถูกท้ิงรา้งไปเม่ือสเปนเขา้มาปกครองในสมยั
ศตวรรษท่ี 15 อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั อิสระ
ใหท่้านไดเ้ดินเล่นเก็บภาพความสวยงาม และชมสินคา้พ้ืนเมืองของชาว
อินคา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
16.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟกลบัสูเ่มืองโอลนัตาทมัโบ ท่านจะไดส้มัผสักบั

ทิวทศัน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเสน้ทาง การไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส 
พรอ้มความภูมิใจและความประทบัใจท่ีครั้งหน่ึงท่านไดม้าเยอืน เมือง
โบราณอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรอินคา เมืองโบราณท่ีหายสาบสูญมา
นาน และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย  
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก ้

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชว ์  
 COSA DEL SOL RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา่   

วนัที่เกา้ เมืองคุซโก-้เมืองลิมา-อมัสเตอรด์มั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

 

นําท่านชมยา่นเมืองเกา่ของเมืองคูซโก ้เมืองท่ีไดร้บัการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1983 นําท่านชมกาํแพง
หิน หรือท่ีรูจ้กัในนาม 12 Side Stone ท่ีสรา้งข้ึนโอบลอ้มเมืองเกา่คูซโก ้
กาํแพงน้ีสรา้งจากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนําหินกอ้น
ใหญ่มาเรียงกนัสรา้งเป็นกาํแพงเมืองขนาดใหญ่ นับได ้วา่เป็นอีกส่ิง
มหศัจรรยข์องเมืองเกา่คูซโก ้นําท่านชมยา่นเมืองเกา่ของเมืองคซูโก ้
เมืองท่ีไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 
1983    จากน้ันนําท่านสู่จตัรุสัอารม์ (Arms Square) หรือท่ีรูจ้กัในนาม 
จตัรุสันกัรบ (Square of the warrior) และเป็นท่ีตั้งของ โบสถล์าคมัปา
เนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถแ์หง่น้ีสรา้งข้ึนในปี 1576 
และไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นโบสถท่ี์สรา้งแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล 
บาโรค๊ ท่ีสวยงามคู่เมืองคูซโกม้านาน อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บ
ภาพความประทบัใจของเมืองคูซโก ้อดีตเมืองราชธานีท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของ
อเมริกาใต ้ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก ้  

15.12 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองลิมา” โดยเท่ียวบินท่ี LA2034  

16.38 น. 
เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู นําท่านสู่เคาน์เตอรเ์ช็คอิน สาย
การบิน KLM 

 

21.05 น. 
“เหิรฟ้าสู่กรุงอมัสเตอรด์มั” โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม เท่ียวบินท่ี 
KL744 (บริการเสิรฟ์อาหารและพกัผ่อนบนเคร่ือง)  

 

วนัที่สิบ อมัสเตอรด์มั  

 ***บินขา้มเสน้แบง่เวลาสากล***  
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ” โดยเท่ียวบินท่ี KL875 (บริการเสิรฟ์อาหารและ  
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พกัผ่อนบนเคร่ือง) 
วนัที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ  

10.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

      239,900.- 
22,900.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 100,000 
บาท/ทา่น (เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือภายในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปารีส-ริโอ เดอจาเนโร-ลิมา – อมัสเตอรด์มั-กรุงเทพฯ โดยสาย

การบินแอรฟ์รานซ ์และ สายการบิน KLM 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตามท่ีระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ  40 ยูเอส ตลอดทั้งทรปิ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 33 ยูเอส ตลอดทั้งทรปิ หรือข้ึนอยุก่บัความพึงพอใจของทา่น 
 ค่าวคัซีนฉีดไขเ้หลือง 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั



 
 
 

9 

 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่ง
เดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40-59 วนั  หกัค่ามดัจาํ 100,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 100,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้

มี) 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

 
หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ

เพ่ือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท
ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว
ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
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หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
ตัว๋เครือ่งบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครือ่งบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง
ไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


