
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Exotic Latin America Brazil-Peru 11D7N  
เยือนลาตินอเมริกา สมัผสั 2 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกในทริปเดียว  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

น ำท่ำนสมัผสัควำมยิ่งใหญ่ของรปูป้ันพระเยซคูริสตแ์ห่ง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมืองท่ีนักท่องเท่ียวอยำก 

มำสมัผสัชำยหำดโคปำคำบำน่ำท่ีโด่งดงั ชมวิวสวยของยอดเขาชูการโ์ลฟ และยอดเขาคอรโ์ควาโดท่ีตั้งรปูป้ันพระเยซ ู

ใหท่้ำนไดต่ื้นตำกบั น ้าตกอิกวาสุฝัง่บราซิล น ้ำตกท่ีมีควำมงดงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของอเมริกำใต ้และท่ีพลำดไมไ่ดข้อง

กำรมำเยือนเปร ูคือ ชม มาชู พิกชู นครลึกลบัแห่งอำณำจกัรอินคำท่ีหำยสำบสญู ดว้ยมนตเ์สน่หท่ี์ชวนหลงใหล ท่ีครั้ง

หน่ึงในชีวิตตอ้งไปเยือน 
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ก าหนดวนัเดินทาง 
ธนัวาคม 05 – 15 ธนัวาคม 2562 239,900.- 

กุมภาพนัธ ์ 06 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 239,900.- 

มีนาคม 07 – 17 มีนาคม 2563 239,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ ปำรีส BKK-CDG AF 165 11.30-18.45 11.15 ช.ม. 

วนัแรก ปำรีส ริโอ เดอจำเนโร CDG-GIG AF 442 23.35-07.10 11.25 ช.ม. 

วนัท่ีส่ี ริโอ เดอจำเนโร อิกวำซู GIG-IGU G3 2074 15.50-18.05 02.15 ช.ม. 

วนัท่ีหำ้ อิกวำซู ลิมำ่ IGU-LIM LA 2442 20.05-22.10 04.25 ช.ม. 

วนัท่ีเจ็ด ลิมำ่ คุซโก ้ LIM-CUZ LA 2027 09.56-11.19 01.13 ช.ม. 

วนัท่ีเกำ้ คุซโก ้ ลิมำ่ CUZ-LIM LA 2034 15.22-16.49 01.37 ช.ม. 

วนัท่ีเกำ้ ลิมำ่ 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 สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก โดยมี

เจำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและตรวจเอกสำรกำรเดินทำง 

ณ เคำน์เตอรส์ำยกำรบินแอรฟ์รำนซ ์ชั้น4 ประตทูำงเขำ้ท่ี7 แถว P 

 

11.30 น. “เหิรฟ้ำสู่กรุงปำรีส” โดยสำยกำรบินแอรฟ์รำนซ์ เท่ียวบินท่ี AF165 

(รบัประทำนอำหำรและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 
 

18.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินกรุงปำรีส ประเทศฝรัง่เศส  
23.35 น. “เหิรฟ้ำสู่ริโอ เดอ จำเนโร” โดยสำยกำรบินแอรฟ์รำนซ์ เท่ียวบินท่ี 

AF442 (รบัประทำนอำหำรและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 
 

**** บินขำ้มเสน้แบ่งเวลำสำกล **** 

 

วนัที่สอง ริโอ เดอ จาเนโร  

07.10 น. เดินทำงถึงสนำมบิน ริโอ เดอ จำเนโร ประเทศบรำซิล น ำท่ำนผ่ำนพิธี

กำรตรวจคนเขำ้เมือง 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio De JaneIro) ซ่ึงไดร้บักำร

ขนำนนำมวำ่ “เมืองแห่งพระเจำ้” ส ำหรบัเมือง ริโอ เดอ จำเนโร ถูกเอ่ย

ถึงอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรก เมื่อ 500 กว่ำปีก่อน ในเดือนมกรำคม ปี 

2045 นักส ำรวจชำวโปรตุเกสนำม กำสปำร ์เลมอส ล่องเรือมำถึงอ่ำว

แห่งน้ีและไดเ้รียกเมืองแห่งปำกแม่น ้ำน้ีว่ำ “ ริโอ เดอ จำเนโร” ซ่ึงมี

ควำมหมำยวำ่ “แมน่ ้ำแห่งเดือนมกรำคม” 

น ำท่ำนข้ึนเคเบ้ิลคาร ์สู่ยอดเขาชูการโ์ลฟ (Sugar Loaf  Mountain) 

เป็นยอดเขำท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจำกชำยหำดเล่ืองช่ือ โคปำคำบำนำ ยอดเขำ

แห่งน้ี มีควำมสูง 1,400 เมตร ซ่ึงสูงตระหง่ำนอยู่ท่ีปลำยแหลมสุดของ

ปำกอ่ำว กวำนำบำรำ และตั้งโดดเด่นคู่กับภูเขำคอร์โควำโด ท่ำน

สำมำรถชมทิวทศัน์และภำพอนังดงำมของเมืองริโอ เดอจำเนโร จำกมุม

สงูของยอดเขำชกูำรโ์ลฟ อิสระใหท่้ำนไดถ่้ำยรปูตำมอธัยำศยั  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถ่ิน  
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 น ำท่ำนผ่ำนชมฟลาเมนโกพารค์ (Flamengo Park) สะพาน Niteroi 

น ำท่ำนเดินเล่นลดัเลำะไปตำมชำยฝัง่ทะเล ผ่ำนชำยหำดท่ีมีช่ือเสียงกอ้ง

โลก 

จำกน้ันน ำท่ำนสู่ชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมือง ริโอ เดอจำเนโร  

Barra Shopping Center อิสระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ARENA COPACABANA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม ริโอ เดอ จาเนโร  

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

เป็นท่ีตั้งของรปูป้ันของพระเยซ ูช่ือ Christ of Redeemer ท่ีมีขนำดใหญ่

ท่ีสุดในโลก และ ไดร้บักำรโหวตใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค

ใหม ่รปูป้ันพระเยซท่ีูมีควำมสงูประมำณ 700 เมตรน้ีตั้งตระหง่ำนอยู่

บนยอดเขำคอรโ์ควำโด เป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นเมืองและชำยหำดท่ีสวย

ท่ีสุด นักท่องเท่ียวสำมำรถขึ้ นรถรำงไปบนยอดเขำเพ่ือมองรปูป้ันอนัเป็น

ท่ีเคำรพสกักำระของชำวบรำซิลและคริสตศ์ำสนิกชนทัว่โลกไดอ้ยำ่ง

ใกลชิ้ด ชำวบรำซิลมกัจะกล่ำวอำ้งวำ่ พระเจำ้เป็นชำวบรำซิล ซ่ึงอำจเป็น

เพรำะรปูป้ันพระเยซ ูท่ียืนเพ่งมองมำยงัเมืองรำวกบัวำ่ ริโอ อยูใ่นควำม

คุม้ครองของพระองค ์(ทั้งน้ีกำรขึ้ นสู่ยอดเขำขึ้ นกบัสภำพอำกำศ) อิสระ

ใหท่้ำนไดเ้ก็บภำพและถ่ำยรปูตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนชม สนามกีฬามารากาน่า (Maracana stadium) ท่ีไดร้บักำรยก

ยอ่งวำ่เป็นเหมือนวิหำรของฟุตบอลบรำซิล เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม

อนัดบั 3 ของเมือง และเป็นสถำนท่ีท่ีชำวเมืองภำคภูมิใจมำก มี

เหตุกำรณท์ำงประวติัศำสตรข์องฟุตบอลบรำซิลเกิดขึ้ นท่ีน่ีมำกมำย เช่น 

กำรยิงประตท่ีู 1,000 ของเปเล่ ต ำนำนลกูหนังแซมบำ้เมื่อ 40 ปีก่อน 

และยงัเป็นสนำมท่ีเขำลงเล่นใหที้มชำติเป็นนัดแรกดว้ย สนำมน้ีถูกใช้

เป็นท่ีจดัพิธีเปิดกำรแขง่ขนัฟุตบอลโลกปี 2014 ท่ีบรำซิลเป็นเจำ้ภำพ 

รวมถึงจะใชจ้ดัพิธีเปิดและปิดกีฬำโอลิมปิก 2016 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
บ่าย อิสระใหท่้ำนเดินเล่น หาดโคปาคาบานา (Copacabana Beach) ก็เป็น

อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลำด ในยำ่นชำยหำดน้ีถือเป็นยำ่นหรู

ของเมือง มีโรงแรมหำ้ดำว มีหำ้งสรรพสินคำ้ รำ้นรวงรำ้นอำหำรต่ำงๆ  

ชำยหำดโคปำคำบำนำเป็นชำยหำดช่ือดงัของบรำซิล ส่วนท่ีชำยหำดโค

ปำคำบำนำน้ีเป็นชำยหำดท่ียำวกวำ่ 4 กิโลเมตร มีทำงเดินเลียบ

ชำยหำดสไตลโ์ปรตุเกสท่ีปกูระเบ้ืองเป็นรปูคลำ้ยลอนคล่ืนใน ทะเล อีก

ทั้งทิวทศัน์รอบขำ้งยงัมีเสน่หด์ว้ยทิวเขำสงูสลบัซบัซอ้น  

หำกลองมองมำจำกดำ้นบนจะเห็นหำดโคปำคำบำนำเป็นชำยหำดโคง้

รบักบัหำดทรำยขำวและ น ้ำทะเลสีฟ้ำสดใส แต่ส่ิงท่ีท ำใหช้ำยหำดดมูี

สีสนัก็คงเป็นสำวๆแซมบำ้แสนเซ็กซ่ีก ำลงัอำบแดดบน ชำยหำดในชุดบิกิ

น่ี ส่วนหนุ่มกลำ้มโตผิวสีน ้ำตำลสวยในกำงเกงว่ำยน ้ำก็น่ำดไูมแ่พก้นั 

โดยกิจกรรมบนชำยหำดแห่งน้ีนอกจำกจะมำอำบแดดและเล่นน ้ำทะเล

กนัแลว้ วอลเล่ยบ์อลและฟุตบอลชำยหำดก็เป็นกิจกรรมท่ีนิยมไมแ่พก้นั 

ท่ำนสำมำรถเดินเล่นริมชำยหำดโคปำคำบำนำ หรือ เลือกชอ้ปป้ิง หรือ 

ท่ำนจะเลือกเล่นน ้ำทะเล พกัผ่อนบนชำยหำดอนัเล่ืองช่ือ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น  
 ARENA COPACABANA HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สี่ ริโอ เดอ จาเนโร-อิกวาซู  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 น ำท่ำนชม หาดอิปาเนมา (Ipanema Beach) ท่ีเร่ิมมีควำมนิยมขึ้ นมำ

ใกลเ้คียงกนั ชำยหำดอำจจะแคบกว่ำหำดโคปำคำบำนำ แต่ก็มีรำ้นรวง

น่ำรกัๆ ใหเ้ดินเล่นอยู่มำกเช่นกนั อิสระให้ท่ำนเดินเล่นและชอ้ปป้ิงตำม

อธัยำศยั มีสินคำ้พ้ืนเมือง สินคำ้ Hand made น่ำรกัๆท่ีหำซ้ือไดเ้ฉพำะท่ี

น่ีแห่งเดียวเท่ำน้ัน  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น BBQ  

13.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน   

15.50 น. “เหิรฟ้ำสู่ อิกวำซู” โดยเท่ียวบินท่ี G3 2074  

18.05 น. เดินทำงถึงสนามบิน ฟอส ดู อิกวาซู ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชว ์Folklore show at Rafain 

 BOURBON BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า  
วนัที่หา้ อิกวาซู-ลิม่า  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น ำท่ำนชมควำมงดงำมและควำมยิ่งใหญ่ของน ้าตกอิกวาซู (Iguazu Fall) 

ซ่ึงเป็นค ำมำจำกภำษำกวำรำนี (Guarani) ชำวอินเดียนแดงเผ่ำดั้งเดิม 

แปลวำ่ “สำยน ้ำอนัยิ่งใหญ่”  คน้พบโดยนักส ำรวจชำวสเปนช่ือ AI VARO 

NUNES CABEZA DE VECA เมื่อปี ค.ศ. 1542 น ้ำตกอิกวำสุตั้งอยู่

บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่ำงประเทศบรำซิลกบัประเทศอำรเ์จนตินำ 

เป็นน ้ำตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกำใตแ้ละขึ้ นช่ือว่ำใหญ่ท่ีสุดในโลกโดย

ใหญ่กว่ำน ้ำตกไนแองกำร่ำประมำณ 30 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำมขนำดของ

น ้ำตกใกลเ้คียงกบัน ้ำตกวิกตอเรียในทวีปแอฟริกำ น ้ำตกอิกวำสุเกิดจำก

แม่น ้ำอิกวำสุซ่ึงไหลมำจำกท่ีรำบสูงปำรำนำ ตกจำกขอบท่ีรำบสูงขนำด

ใหญ่ลงสู่พ้ืนท่ีรำบต ำ่กว่ำ จึงกลำยเป็นน ้ำตกขนำดใหญ่เป็นแนวยำวกว่ำ 

4 กิโลเมตร สูงกว่ำ 269 ฟุต ประกอบดว้ยน ้ำตกใหญ่น้อยอีกกว่ำ 275 

แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนจนถึงเดือนมีนำคมปริมำณ

น ้ำมีมำกถึงกว่ำ 13.6 ลำ้นลิตรต่อวินำที แต่ในช่วงฤดูรอ้น คือระหว่ำง

เมษำยนถึงเดือนตุลำคม ปริมำณน ้ำจะลดลงเหลือ 2.3 ลำ้นลิตรต่อ

วินำที บริเวณรอบๆ น ้ำตกจะเกิดละอองน ้ำอยู่ตลอดเวลำและมีเสียงดัง

ไปไกลกวำ่ 24 กิโลเมตร บนฝัง่ประเทศบรำซิลจะมองเห็นน ้ำตกไดท้ัว่ถึง

และงดงำม น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศ น ้าตกอิกวาซู (ฝัง่บราซิล) ซ่ึง

เป็นฝั่งท่ีท่ำนสำมำรถมองเห็นน ้ำตกไดท้ัว่ถึงและงดงำมท่ีสุด ท่ำนจะได้

สัมผัสกับควำมงำมแสนมหัศจรรยข์องธรรมชำติ น ้ำตกทรงเกือกมำ้ท่ี

เกิดจำกแม่น ้ำริโออิกวำสุทั้งสำยไหลมำจำกหน้ำผำเบ้ืองบนตกลงสู่หุบ

เหวย่อยๆ กว่ำ 30 แห่ง พลงัน ้ำตกท่ีตกลงมำกระทบกอ้นหินเบ้ืองล่ำง

ก่อใหเ้กิดละอองน ้ ำกระเซ็นกระจำยไปทัว่ปรำกฏเป็นรุง้กินน ้ำสีสวย

สดใส ซ่ึงท่ำนสำมำรถเดินเขำ้ไปสัมผัสกับพลังของธรรมชำติไดอ้ย่ำง

ใกลชิ้ด  

จำกน้ันน ำท่ำนล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมควำม

สวยงำมของแม่น ้ ำอิกวำซู และชมควำมงดงำมของน ้ำตกแห่งน้ีแบบ

ใกลชิ้ด (กรุณำเตรียมเส้ือผำ้ 1 ชุด ส ำหรับเปล่ียนหลังล่องเรือแลว้) 

(ทำงบริษัทจดัเตรียมเส้ือกนัฝนใหล้กูคำ้ทุกท่ำน)   

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จำกน้ันน ำท่ำน ถ่ายภาพกบัเข่ือนอิไตปู (ITAIPU DAM) ซ่ึงกั้นแม่น ้ำปำ

รำนำ บริเวณเขตแดนระหว่ำงประเทศบรำซิลกบัประเทศปำรำกวยัเขื่อน
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น้ีเป็นทั้งผนังกนัน ้ำเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำและเป็นสะพำนเช่ือมระหว่ำง

สองประเทศอีกดว้ย และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้ำจำกพลงัน ้ำท่ีมีกระแสใหญ่

ท่ีสุด ค ำว่ำอีไตป ูแปลว่ำ หินท่ีส่งเสียงดัง กำรตั้งช่ือเขื่อนแห่งน้ี มำจำก

ช่ือของเกำะแห่งหน่ึงในบริเวณล ำน ้ำพำรำน่ำ ซ่ึงน ้ำตรงบริเวณเกำะน้ี

เช่ียวจนท ำใหเ้กิดเสียงน ้ำกระทบกบัหินท่ีดังมำก (อีไต แปลว่ำ หิน/ป ู

แปลว่ำ เสียงรอ้ง) ปัจจุบันไม่มีเกำะอีไตปู ปรำกฏอยู่เพรำะไดจ้มอยู่

ภำยใตอ้่ำงเก็บน ้ำเหนือเขื่อนแห่งน้ี ท่ำนจะต่ืนตำกบัควำมกวำ้งใหญ่ของ

เขื่อนอีไตปู ซ่ึงถือว่ำเป็นฝีมือมนุษย์ท่ีใชง้บประมำณในกำรสรำ้งมำก

ท่ีสุดแห่งหน่ึง จนไดเ้วลำอนัสมควร  

17.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน  
อำหำรค ำ่ในสนำมบิน (Allowance 20 USD.) 

 

20.05 น. “เหิรฟ้ำสู่กรุงลิมำ่” โดยเท่ียวบินท่ี LA2442  
22.10 น. เดินทำงถึงสนามบินลิม่า ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  
 DAZZLER LIMA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่หก กรุงลิม่า  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น ำท่ำนชมกรุงลิมา (Lima) เมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ 

ประเทศเปรู เป็นศูนย์กลำงกำรขนส่ง กำรเงิน อุตสำหกรรม และ 

วฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีหอ้มลอ้มดว้ยหุบเขำ ชียอง 

แม่น ้ำรีมกั และแม่น ้ำลูริง เมืองลิมำตั้งขึ้ นโดย ฟรำนซิสโก ปี ซำรโ์ร ผู ้

พิชิต ชำวสเปน เมื่อวนัท่ี 18 มกรำคม พ.ศ. 2078 โดยใหช่ื้อว่ำ นคร

แห่งเหล่า กษัตริย ์(City of Kings) เน่ืองจำกเป็นเขตนครหลวงส ำคญั

ท่ีสุดในทวีป อเมริกำใตม้ำนำนกวำ่สำมศตวรรษ  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซ่ึงมี

ควำมหมำยว่ำ “ผูส้รำ้งโลก” เป็นเมืองโบรำณท่ีสรำ้งขึ้ นและสนันิษฐำน

ว่ำสรำ้งขึ้ นระหว่ำงปี 800-1450 ก่อนคริสตกำล ตั้งอยู่ทำงตะวนัออก

เฉียงใตข้องกรุงลิมำ ในอดีตปกครองโดยอำณำจักรอินคำ บริเวณ

โดยรอบเป็นท่ีตั้งของปิระมิดหลำกหลำยรูปแบบท่ีไดม้ีกำรขุดคน้พบขึ้ น 

และส่วนท่ีเรียกไดว้่ำสมบูรณ์ท่ีสุดคือ วิหำรปำชำคำมำ น ำท่ำนเขำ้ชม

ภำยในวิหำรและโบรำณสถำนโดยรอบท่ีไดขุ้ดคน้พบในเมืองน้ี และชม

ควำมยิ่งใหญ่ของเมืองโบรำณแห่งอำณำจกัรอินคำอีกแห่งหน่ึง ไดเ้วลำ

น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั Huaca Hualiamarca ซ่ึงเป็นปิระมิดดินขนำดใหญ่ 

ตั้งตระหง่ำนใหนั้กท่องเท่ียวเก็บภำพและควำมน่ำประทบัใจ  

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น  

 

น ำท่ำนชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงท่ียงัคงรกัษำควำมเป็นละติน

อเมริกำไวอ้ย่ำงสมบูรณท่ี์สุดเมืองหน่ึง เมืองลิมำตั้งขึ้ นเมื่อ ค.ศ.1535 

โดยชำวสเปนช่ือฟรำนซิสโก ปิซำโร และ ในปี 1991 องคก์ำรยเูนสโกไ้ด้

ประกำศให้ลิมำเป็นเมืองมรดกทำงวัฒนธรรม น ำ ท่ำนเข ้ำชม 

พิพิธภณัฑท์องค า (Golden Museum) ซ่ึงเป็นสถำนท่ีเก็บรวบรวม

ศิลปะวัตถุซ่ึงท ำดว้ยทองค ำของชำวเปรูมำตั้งแต่อดีตกำล นับเป็น

พิพิธภัณฑเ์ก็บวตัถุโบรำณท่ีผลิตจำกทองค ำ อนัใหญ่เป็นอนัดับสองของ

อเมริกำใต ้รองจำกพิพิธภณัฑท์องค ำในประเทศโคลมัเบีย   

จำกน้ันน ำท่ำนชม จตัุรสั อารม์ (Plaza De Armas)  น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป

กบัท าเนียบรฐับาล (Lima Parliament) ซ่ึงเด่นสง่ำดว้ยสถำปัตยกรรม

แบบโคโลเนียล  น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั  The Basilica Cathedral of Lima 

โบสถค์ำทอลิคท่ีสรำ้งตั้งแต่ ค.ศ.1535 น ำท่ำนผ่ำนชมย่ำนท่ีพกัอำศัย
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ชำนเมืองแถวมิรำโฟลเรสและซำนอิสโตรซ่ึงมีช่ือเสียงดำ้นควำมงำมของ

บำ้นและสวน จำกน้ันน ำท่ำนถ่ำยรูป โบสถ์ซานฟรานซิสโก (San 

Franc Cisco Convent) ซ่ึงเป็นโบสถเ์รียกในภำษำสเปน โบสถแ์ห่งน้ีได้

สรำ้งอุทิศใหแ้ก่ เซนตฟ์รำนซิส  โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลำงเมืองลิมำ ซ่ึง

เมืองเก่ำแห่งน้ีไดร้บักำรยกย่องและขึ้ นทะเบียนจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้ห้

เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1991  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น  
  DAZZLER LIMA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่เจ็ด กรุงลิม่า-คูซโก-้ซาเครทวลัเล่ย ์  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
09.56 น. “เหิรฟ้ำสู่เมืองคซูโก”้ โดยเท่ียวบินท่ี LA2027  

11.19 น. เดินทำงถึงสนำมบินเมืองคูซโก ้ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  

 
เดินทำงถึง เมืองคูซโก(้Cusco) เมืองท่ีไดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1983  
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น  

บ่าย น ำท่ำนชม ป้อมปราการซาคซายอัวมาน (THE FORTRESS OF 

SACSAYHUAMAN) ป้อมซ่ึงสรำ้งขึ้ นจำกหินแกรนิตเพ่ือป้องกนัขำ้ศึกจำก

ฝั่งตะวันออก ซ่ึงบำงส่วนของก้อนหินเหล่ำน้ีได้ถูกน ำมำใช้ในกำร

ก่อสรำ้งตึกสไตลโ์คโลเนียลในเมืองคูซโก จดัเป็นสถำปัตยกรรมอินคำท่ี

มีควำมโดดเด่นมำก สรำ้งดว้ยกอ้นศิลำขนำดมหึมำ บำงกอ้นหนักถึง 

125 ตนั มีก ำแพงสองชั้นสรำ้งเป็นแนวซิกแซก นักโบรำณคดีประมำณ

วำ่กำรสรำ้งป้อมแห่งน้ีตอ้งใชแ้รงงำนหลำยหมื่นคน ใชเ้วลำก่อสรำ้งนำน

กวำ่70ปี 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ บริเวณท่ีเรียกว่ำ หุบเขาศกัด์ิสิทธ์ิ (SACRED 

VALLEY) ท่ีเมืองปิซัก (Pisac) เป็นเมืองท่ีมีขนำดเล็กมำก จนเกือบ

เรียกว่ำเป็นหมู่บำ้นก็ว่ำได ้เพ่ือชมโบรำณสถำน ซำกปรกัหกัพงัของชำว

อินคำ นอกจำกขึ้ นซ่ือเร่ืองซำกโบรำณสถำนแลว้ไม่ควรพลำดตลำดนัด

พ้ืนเมืองวนัอำทิตย ์อิสระใหท่้ำนเดินเท่ียวชม ตลาดเมือง Pisac ท่ีขึ้ นช่ือ

ด้ำนงำนหัตถกรรมและของท่ีระลึกขำยมำกมำย และมีพืชผักผลไม้

พ้ืนเมืองวำงขำย ใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือตำมอธัยำศยั  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 CASA ANDINA PREMIUM VALLEY HOTELหรือเทียบเท่า  

วนัที่แปด ซาเครทวลัเลย-์มาชู พิกชู-คุซโก ้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

09.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ เพ่ือข้ึนรถไฟสู่นครโบรำณของ

อำณำจกัรอินคำ มาชู ปิคชู (Machu Picchu) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่

ล่ำสุดของโลก โดยรถไฟไต่ขึ้ นเทือกเขำแอนดิสอนัยิ่งใหญ่ ระหวำ่งทำง

ท่ำนจะไดช้มควำมงำมและควำมลึกลบัของบรรยำกำศโดยรอบท่ีเขำ้กบั

สถำนท่ี ขำ้งทำงเป็นแม่น ้ำอรูบูมับำ (Urubamba) ไหลแรงคดเค้ียว

ขนำนไปกบัทำงรถไฟสู่ปลำยทำงท่ีสถำนีท่ี เมืองอควำส ์กำเลียนเตส้ ์

(Aquas Calientes) จำกน้ันเดินทำงโดยรถบสัสู่ มาชู ปิคชู (Machu 

Picchu) นครท่ีหำยสำบสญูไปของอำณำจกัรอินคำ บนยอดเขำสงูท่ีถูก

หมอกปกคลุมอยูเ่สมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งน้ีจึงปรำกฏสู่สำยตำ

ชำวโลกในลกัษณะสภำพบำ้นเมือง บำ้นเรือน พระรำชวงั วิหำร ซ่ึงยงัคง

สภำพเดิมท่ีดีรำวกบัไดร้บักำรอนุรกัษ์ดแูลไวอ้ยำ่งน่ำอศัจรรย ์นคร

โบรำณแห่งน้ีถูกคน้พบโดยฮิรมั บิงแฮม ซ่ึงตั้งใจจะหำเมืองโบรำณสอง
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เมืองท่ีปรำกฏช่ืออยูใ่นเอกสำรโบรำณ แต่กลบัมำพบเมืองท่ีไม่ปรำกฏ

อยูใ่นเอกสำรใดทั้งส้ิน จึงไดต้ั้งช่ือเมืองตำมช่ือภเูขำอนัเป็นท่ีตั้งคือ 

Machu Picchu ซ่ึงมีควำมหมำยวำ่ Old Mountain และ ยงัมียอดเขำ 

Huayna Picchu  หรือ New Mountain ขนำบขำ้ง ตวัโบรำณสถำนมำช ู

ปิคช ูซ่อนอยูบ่นยอดเขำสูงเฉียดฟ้ำ และ ณ ท่ีแห่งน้ีคือเมืองท่ีไมก่ี่รอ้ยปี

มำน้ียงัมีผูค้นอำศยั ก่อนจะถูกท้ิงรำ้งไปเมื่อสเปนเขำ้มำปกครองในสมยั

ศตวรรษท่ี 15 อิสระใหท่้ำนเก็บภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั อิสระ

ใหท่้ำนไดเ้ดินเล่นเก็บภำพควำมสวยงำม และชมสินคำ้พ้ืนเมืองของชำว

อินคำ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
16.30 น. ออกเดินทำงโดยรถไฟกลบัสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ ท่ำนจะไดส้มัผสักบั

ทิวทศัน์อีกฟำก ของรถไฟ ตลอดเสน้ทำง กำรไต่ลงจำกเทือกเขำแอนดิส 

พรอ้มควำมภมูิใจและควำมประทบัใจท่ีครั้งหน่ึงท่ำนไดม้ำเยือน เมือง

โบรำณอนัยิ่งใหญ่ของอำณำจกัรอินคำ เมืองโบรำณท่ีหำยสำบสญูมำ

นำน และไดช่ื้อวำ่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคูซโก ้

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชว ์  
 COSA DEL SOL RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่เกา้ เมืองคุซโก-้เมืองลิมา-อมัสเตอรด์มั  

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม  

 

น ำท่ำนชมยำ่นเมืองเก่ำของเมืองคซูโก ้เมืองท่ีไดร้บักำรยกยอ่งจำก

องคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1983 น ำท่ำนชมก าแพง

หิน หรือท่ีรูจ้กัในนำม 12 Side Stone ท่ีสรำ้งขึ้ นโอบลอ้มเมืองเก่ำคซูโก ้
ก ำแพงน้ีสรำ้งจำกภมูิปัญญำของชำวอินคำโบรำณ โดยกำรน ำหินกอ้น

ใหญ่มำเรียงกนัสรำ้งเป็นก ำแพงเมืองขนำดใหญ่ นับได ้วำ่เป็นอีกส่ิง

มหศัจรรยข์องเมืองเก่ำคซูโก ้น ำท่ำนชมยำ่นเมืองเก่ำของเมืองคซูโก ้

เมืองท่ีไดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1983    จำกน้ันน ำท่ำนสู่จตัุรสัอารม์ (Arms Square) หรือท่ีรูจ้กัในนำม 
จตัรุสันกัรบ (Square of the warrior) และเป็นท่ีตั้งของ โบสถล์าคมัปา

เนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถแ์ห่งน้ีสรำ้งขึ้ นในปี 1576 
และไดร้บักำรยกยอ่งวำ่เป็นโบสถท่ี์สรำ้งแบบสถำปัตยกรรมโคโลเนียล 

บำโรค๊ ท่ีสวยงำมคู่เมืองคซูโกม้ำนำน อิสระใหท่้ำนไดเ้ดินเล่นและเก็บ

ภำพควำมประทบัใจของเมืองคซูโก ้อดีตเมืองรำชธำนีท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของ

อเมริกำใต ้ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินคซูโก ้  

15.12 น. “เหิรฟ้ำสู่เมืองลิมำ” โดยเท่ียวบินท่ี LA2034  

16.38 น. 
เดินทำงถึงสนำมบินลิมำ ประเทศเปรู น ำท่ำนสู่เคำน์เตอรเ์ช็คอิน สำย
กำรบิน KLM 

 

21.05 น. 
“เหิรฟ้ำสู่กรุงอมัสเตอรด์มั” โดยสำยกำรบิน เค แอล เอ็ม เท่ียวบินท่ี 

KL744 (บริกำรเสิรฟ์อำหำรและพกัผ่อนบนเคร่ือง)   

วนัที่สิบ อมัสเตอรด์มั  

 ***บินขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล***  

14.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินกรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

17.15 น. “เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพ” โดยเท่ียวบินท่ี KL875 (บริกำรเสิรฟ์อำหำรและ  
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พกัผ่อนบนเคร่ือง) 
วนัที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ  

10.05 น. ถึง สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภำพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบรกิารน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่ำน  
 ในกรณีท่ีท่ำนเดินทำงคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 

      239,900.- 
22,900.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 กนัยำยน 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 100,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของท่ำน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือภายในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 หำกท่ำนไมช่ ำระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปำรีส-ริโอ เดอจำเนโร-ลิมำ – อมัสเตอรด์มั-กรุงเทพฯ โดยสำย

กำรบินแอรฟ์รำนซ ์และ สำยกำรบิน KLM 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศตำมท่ีระบุ 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง และค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
 ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมระบุ และค่ำน ้ำด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่ำน 
 ค่ำพำหนะในกำรน ำเท่ียว ตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัรค์นไทย คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ1,000,000บำท และค่ำรกัษำพยำบำลใน

ต่ำงประเทศวงเงิน 500,000 บำท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูเอส ตอ่ท่าน ตอ่วนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ยูเอส 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูเอส ตอ่ท่าน ตอ่วนั รวม 11 วนั คิดเป็น 33 ยูเอส 
 ค่าวคัซีนฉีดไขเ้หลือง 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำในหอ้งพกั
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ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ท่ำนตอ้งมีค่ำใชจ้่ำยเพ่ิม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (23 กก./1ใบ/ท่ำน) 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัของสำยกำรบิน (หำกมีกำรปรบัขึ้ น) 
 ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ไมม่ีแจกกระเป๋ำหรือของพรีเมี่ยมต่ำงๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนั  คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้ำและกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วง

วนัหยุดหรือเทศกำล (สงกรำนต ์วนัแรงงำน ช่วง
เดือนตุลำคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งกำรนัตี มดัจ ำกบั
ทำงสำยกำรบินหรือกรุป๊ท่ีมีกำร กำรนัตีค่ำมดัจ ำ
ตัว๋เคร่ืองบินหรือท่ีพกั โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำน

ตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอ

คืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40-59 วนั  หกัค่ำมดัจ ำ 100,000 บำท + ค่ำวีซ่ำ (ถำ้มี) 
  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-29 วนั  หกัค่ำมดัจ ำ 100,000 บำท + ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน (ถำ้

มี) 

  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-9 วนั  หกัค่ำใชจ้่ำย 100% ของค่ำทวัร ์
 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำง ต ำ่กวำ่ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหน้ำ 

อยำ่งน้อย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม รำคำ และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรพำเขำ้ชม สถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท ำกำร โดยจะจดัหำสถำนท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล ำดับแรก หรือคืนค่ำเขำ้ชมแก่ผูเ้ดินทำงแทน  

 รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง และภัยธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำงๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมือง หำ้มผูเ้ดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำย หรือส่ิงของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ ทำงบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำย 

 รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงม้ือไม่เท่ียวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหกัค่ำบริกำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมำจำ่ย 

 ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) / หนังสือเดินทำงนักกำรทตู (เล่มสีแดง) เดินทำงกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หำกท่ำนถกูปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคำ้ด ำเนินกำรเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมำเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคำ้ตอ้งด ำเนินกำรมำพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยในกำรมำพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหำกกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดควำมล่ำชำ้
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หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสำเหตุใดๆก็ตำม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลับ หำกท่ำนต้องกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลับ ท่ำนจะตอ้งช ำระ 

ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้ ำหนด ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบิน

เท่ำน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำน้ัน) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยนัวำ่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนักำรเดินทำง แน่นอน 

หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดร้บักำรยืนยนัจำกพนักงำน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สำมำรถรบัผิดชอบ

ค่ำใชจ้ำ่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

 หำกในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัเปล่ียนตำรำงเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุมทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่ำใชจ้ำ่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนั ซ่ึงอำจจะท ำให้

ท่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ำ่ เคร่ืองปรบัอำกำศท่ีมีจะใหบ้ริกำร

ในช่วงฤดรูอ้นเท่ำน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่ำตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร

ปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณำงดน ำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนำด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่ำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขำด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อำทิ ครีม โลชัน่ น ้ำหอม ยำสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถกูท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญำตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ ( ICAO ) 

 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทำง เท่ียวบิน จึงสำมำรถน ำขึ้ นเคร่ืองได ้และ

หำ้มมีรอ่งรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่ำทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สำยกำรบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ำมกฎไออำตำ้เท่ำน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมำณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้ำหนักกระเป๋ำจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทำงชั้นธรรมดำ (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทำงชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน ำใหโ้หลดของมีค่ำทุกประเภทลงกระเป๋ำใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋ำใบเล็ก (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษัทฯ ไม่สำมำรถรบัผิดชอบชดเชยค่ำเสียหำยใหท่้ำนได ้ดังน้ันท่ำน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่ำน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนเกิดควำมช ำรุด หรือสูญหำย ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวำ่งกำรเดินทำง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทำงพรอ้มสมำชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บักำรดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอำยุ มีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่

คณะ หวัหน้ำทวัรมี์ควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


