
 

 

 
 
 

บราซิล-เปรู- อาร์เจนตินา  15 วัน 

(พร้อมชมเทศกาล ริโอ คาร์นิวัล 2017) 

 

1- 15 มีนาคม 2560 
299,900.- 

ร่วมเฉลิมฉลอง Rio Carnival 2017 / ชมรูปป้ันพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร  
น ้าตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พาไปชมทั งฝั่งบราซิล และ อาร์เจนตินา 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสายการบิน หากเกิดเหตุให้ต้องมกีารเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า 
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บราซิล – เปรู – อาร์เจนตินา  15 วัน 

(พร้อมชมเทศกาล ริโอ คาร์นิวัล 2016) 
พร้อมสะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร Star Alliance 

 

1 มีนาคม 2560 กรุงเทพ – อิสตันบูล  
 

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

 
 

2 มีนาคม 2560 อิสตันบูล – เซาเปาโล  
 

05.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย  

09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล  
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  (ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 40 นาที) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

 

19.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล   
  น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร    
  น่าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดินทางข้ามทวีป

สู่ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้  
 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่าในโรงแรม 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Pestana Sao Paulo Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
 

3 มีนาคม 2560 เซาเปาโล – ริโอ เดอจาเนโร (พักค้าง 2 คืน) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น่าท่านสู่จตุรัสเซ (Se Square) ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมืองเซาเปาโล และ เป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจ่าเมืองเป็น
โบสถ์สไตล์โกธิคสวยงามมาก นอกจากนี้ยังเป็นจตุรัสที่ตั้งของโรงละคร ศูนย์กลางสถานีรถไฟใต้ดินของเมือง



 

 

เซาเปาโล น่าท่านสู่ เซา ฟรานซิสโก้ สแควร์ (Sao Francisco Square) ซึ่งเป็นเมืองตั้งอยู่ในเขต เซา คลิสโตโว 
(Sao Cristovao) ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.2010 เมืองแห่งนี้มี
ลักษณะโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊ค และบ้านเรือนที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18-19 สะท้อนให้
เห็นถึงการด่าเนินชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวบราซิลในอดีต น่าท่านชมโบสถ์เซาฟรานซิสโก (Sao 
Francisco Church) และแวะถ่ายรูปกับ Santa Casa da Misericordia ซึ่งเป็นที่พ่านักของขุนนางในสมัยก่อน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซีย 
 

บ่าย น่าท่านชมเมืองเซาเปาโล เมืองหลวงของรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
และใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกตามจ่านวนประชากร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล นอกจากนี้ยัง
เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งที่สุดในประเทศ ชื่อเซาเปาโลเป็นภาษาโปรตุเกส มีความหมายว่า "นักบุญพอล" ทั้งนี้
เมืองเซาเปาโลได้ชื่อว่า “นิวยอร์กแห่งละตินอเมริกา” เนื่องจากเป็นเมืองธุรกิจ ศูนย์กลางการค้าและการลงทุน 
น่าท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับสถานที่ส่าคัญต่างๆ เช่น ท่าเนียบผู้ว่าการรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่ง ย่านธุรกิจการค้า โรงพยาบาลอัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นโรงพยาบาลที่ดีและ
ทันสมัยที่สุดในอเมริกาใต้ 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
18.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน เซาเปาโล เพื่อเดินทางสู่ กรุง ริโอเดอจาเนโร 
20.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน ริโอเดอจาเนโร โดยเที่ยวบิน JJ 3668 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
21.25 น. เดินทางถึงสนามบิน ริโอเดอจาเนโร  
  

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Windsor Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 

 
4 มีนาคม 2560 ริโอเดอจาเนโร – เคเบิ ลคาร์ขึ นยอดเชาชูการ์โลฟ – รูปปั้นของพระเยซู Christ of Redeemer   
  เท่ียวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – ชมขบวนแห่คาร์นิวัล (รอบแชมเปี้ยน) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น่าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf  Mountain) ยอดเขาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหาดโคปาคาบานา 

ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร มีความสูง 1,400 เมตร ซึ่งสูงตระหง่านอยู่ที่ปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา 
และตั้งโดดเด่นคู่กับภูเขาคอร์โควาโด ท่านสามารถชมทิวทัศน์และภาพอันงดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จาก
มุมสูงของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาน่าท่านเที่ยวชมเมือง ริโอ เดอจาเนโร 
ซึ่งเป็นประตูสู่บราซิล ได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น่าท่านผ่านชม สนามกีฬามารากาน่า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9
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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5


 

 

(Maracana stadium) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนวิหารของฟุตบอลบราซิล เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
อันดับ 3 ของเมือง และเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของฟุตบอลบราซิล
เกิดขึ้นที่นี่มากมาย เช่น การยิงประตูที่ 1,000 ของเปเล่ ต่านานลูกหนังแซมบ้า และยังเป็นสนามที่เขาลงเล่นให้
ทีมชาติเป็นนัดแรกด้วย สนามนี้ถูกใช้เป็นที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014 ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ 
รวมถึงจะใช้จัดพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิก 2016 น่าท่านผ่านชมฟลาเมนโกพาร์ค (Flamengo Park) สะพาน 
Neteroi ก่อนลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเล ผ่านชายหาดที่มีชื่อเสียงก้องโลก จนถึงหาดโคปาคาบานา (Copacabana 
Beach) ที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซีย 
 

บ่าย   น่าท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อันเป็นที่ตั้งของรูปปั้นของพระเยซู ชื่อ Christ 
of Redeemer ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ ได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ รูป
ปั้นพระเยซูที่มีความสูงประมาณ 700 เมตรนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโด เป็นจุดชมวิวที่มองเห็น
เมืองและชายหาดที่สวยที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรูปปั้นอันเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวบราซิลและคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิด ชาวบราซิลมักจะกล่าวอ้างว่า พระเจ้าเป็น
ชาวบราซิล ซึ่งอาจเป็นเพราะรูปปั้นพระเยซู ที่ยืนเพ่งมองมายังเมืองราวกับว่า ริโอ อยู่ในความคุ้มครองของ
พระองค ์(การขึ้นสู่ยอดเขาขึ้นกับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Seafood Menu) 
  หลังอาหารมื้อค่่า น่าท่านสู่แซมโบโดรม (Sambodrome) ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันขบวนคาร์นิวัล อัน

ยิ่งใหญ่งดงามตระการตา ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเทศกาลคาร์นิวัลแบบใกล้ชิด และจะเป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่ท่านจะไม่มีวันลืมเลือน 

 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Windsor Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

 
 

5 มีนาคม 2560 น ้าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) (พักค้าง 2 คืน) – เขื่อนอิไตป ู 

http://travel.mthai.com/blog/4515.html


 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
07.30 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน ริโอเดอจาเนโร 
10.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิกวาสุ โดยเที่ยวบิน JJ 3188 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) 
12.16 น. เดินทางถึงสนามบิน อิกวาสุ  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย  น่าท่านชมเขื่อนอิไตปู (Taipu Dam) เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตนั้นจัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
ก่อนที่เขื่อนในประเทศจีนจะมีการก่อสร้างเสร็จ เขื่อนอิไตปูสร้างในปีค.ศ.1984 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1988 รวม
ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี ค่าว่า “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผ่าดั้งเดิม แปลว่า 
“เสียงเพลงจากก้อนหิน” เขื่อนอิไตปู กั้นแม่น้่าปารานาบริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศ
ปารากวัย ซึ่งนอกจากเป็นผนังกั้นน้่าและผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศอีกด้วย 
ตัวเขื่อนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ใช้คอนกรีตในการก่อสร้างกว่า 28 ล้านตัน และใช้
เหล็กมากขนาดที่ว่าใช้สร้างหอไอเฟลได้ถึง 380 หอเลยทีเดียว ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวไม่น้อย เน่ืองจากความอลังการของเขื่อนแห่งนี้ 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า พร้อมชมโชว์พื้นเมือง 
น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Rafain Palace Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1)  

 

 
 

6 มีนาคม 2560 น ้าตกอิกวาสุ (ฝั่งอาร์เจนตินา และ ฝั่งบราซิล) – ล่องเรือเจทมาคูโค  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น่าท่านชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของน้่าตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซึ่งเป็นค่ามาจากภาษากวารานี 

(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้งเดิม แปลว่า “สายน้่าอันยิ่งใหญ่”  ค้นพบโดยนักส่ารวจชาวสเปน เมื่อปี ค.ศ. 
1542 น้่าตกอิกวาสุตั้งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างบราซิลกับอาร์เจนตินา เป็นน้่าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีป
อเมริกาใต้และขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกโดยใหญ่กว่าน้่าตกไนแองการ่าประมาณ 30 เท่า อย่างไรก็ตามขนาด
ของน่้าตกใกล้เคียงกับน้่าตกวิกตอเรียในทวีปแอฟริกา น้่าตกอิกวาสุเกิดจากแม่น้่าอิกวาสุซึ่งไหลมาจากที่ราบสูง
ปารานา ตกจากขอบที่ราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่พื้นที่ราบต่่ากว่า จึงกลายเป็นน้่าตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกว่า 4 
กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต ประกอบด้วยน้่าตกใหญ่น้อยอีกกว่า 275 แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายน

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%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%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


 

 

จนถึงเดือนมีนาคมปริมาณน้่ามีมากถึงกว่า 13.6 ล้านลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูร้อน คือระหว่างเมษายนถึง
ตุลาคม ปริมาณน้่าจะลดลงเหลือ 2.3 ล้านลิตรต่อวินาที บริเวณรอบๆ น้่าตกจะเกิดละอองน้่าอยู่ตลอดเวลาและมี
เสียงดังไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร บนฝั่งบราซิลจะมองเห็นน้่าตกได้ทั่วถึงและงดงาม แต่ทางฝั่งอาร์เจนตินา
สามารถเข้าชมน้่าตกได้ใกล้กว่า น่าท่านสู่อุทยานแห่งชาติน้่าตกอิกวาสุ (ฝั่งอาร์เจนตินา) เพื่อให้ท่านได้สัมผัส
กับความยิ่งใหญ่และความงดงามของน้่าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทางธรรมชาติ) อย่างใกล้ชิด 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลังการตามอัธยาศัย (ทางบริษัทจัดเตรียมเสื้อกันฝนให้ลูกค้าทุกท่าน)    

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย  น่าท่านล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของแม่น้่าอิกวาสุ และน้่าตกแห่งนี้แบบ
ใกล้ชิด (กรุณาเตรียมเสื้อผ้า 1 ชุด ส่าหรับเปลี่ยนหลังล่องเรือแล้ว) 

 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Rafain Palace Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2)  

7 มีนาคม 2560 อิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น่าท่านสัมผัสบรรยากาศ น้่าตกอิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) ซึ่งเป็นฝั่งที่ท่านสามารถมองเห็นน้่าตกได้ทั่วถึงและงดงาม

ที่สุด ท่านจะได้สัมผัสกับความงามแสนมหัศจรรย์ของธรรมชาติ น้่าตกทรงเกือกม้าที่เกิดจากแม่น้่าริโออิกวาสุ
ทั้งสายไหลมาจากหน้าผาเบื้องบนตกลงสู่หุบเหวย่อยๆ กว่า 30 แห่ง พลังน้่าตกที่ตกลงมากระทบก้อนหินเบื้อง
ล่างก่อให้เกิดละอองน้่ากระเซ็นกระจายไปทั่วปรากฏเป็นรุ้งกินน้่าสีสวยสดใส ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปสัมผัส
กับพลังของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด 

 

11.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน อิกวาสุ เพื่อเดินทางสู่สนามบิน กรุงลิมา ประเทศเปรู 
13.08 น. ออกเดินทางสู่กรุงลิมา ประเทศเปรูโดยเที่ยวบิน JJ3558 / LA2766 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินเซาเปาโล 
 อิสระอาหารกลางวันในสนามบิน ระหว่างรอเปลี่ยนเท่ียวบิน ทางทัวร์จัดค่าอาหารกลางวันท่านละ 30 USD 
19.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเซาเปาโล สู่สนามบินลิมา ประเทศเปรู  
 สายการบินมีอาหารเย็นบริการระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงลิมา 
22.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงลิมา  
 น่าท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hacienda Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

8 มีนาคม 2560  ลิมา – พิพิธภัณฑ์ทองค้า – เมืองโบราณปาชาคามา – โบสถ์ซานฟรานซิสโก 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

 

น่าท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงที่ยังคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเมืองหนึ่ง เมือง
ลิมาตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนชื่อฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี ค.ศ.1991 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศ
ให้ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม น่าท่านผ่านชม จตุรัส อาร์มาส (Plaza De Armas)  แวะถ่ายรูปกับท่าเนียบ
รัฐบาล (Lima Parliament) ซึ่งเด่นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับ               
The Basilica Cathedral of Lima เป็นโบสถ์คาทอลิคที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1535 น่าท่านผ่านชมย่านที่พักอาศัยชาน
เมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซึ่งมีชื่อเสียงด้านความงามของบ้านและสวน น่าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ทองค่า (Gold Museum) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุซึ่งท่าด้วยทองค่าของชาวเปรูมาต้ังแต่อดีตกาล   

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น่าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้สร้างโลก” เป็นเมืองโบราณ

ที่สร้างขึ้นและสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 800-1450 ก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุง
ลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจักรอินคา บริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งของปิระมิดหลากหลายรูปแบบที่ได้มีการขุด
ค้นพบขึ้น และส่วนที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดคือ วิหารปาชาคามา น่าท่านเข้าชมภายในวิหารและโบราณสถาน
โดยรอบที่ได้ขุดค้นพบในเมืองนี้ และชมความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณแห่งอาณาจักรอินคาอีกแห่งหนึ่ง ได้เวลา
น่าท่านแวะถ่ายรูปกับ Huaca Hualiamarca ซึ่งเป็นปิระมิดดินขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพ
และความน่าประทับใจ  

 
 

ค่่า รับประทานอาหารค่่าในโรงแรม 
 

 (ข้อเสนอแนะ........กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อค้าง 2 คืน ท่ีคูซโก ้กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม) 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hacienda Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

9 มีนาคม 2560 ลิมา – คูซโก ้– วิหารพระอาทิตย์ – ก้าแพงเมืองซัคไซฮัวมัน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
07.30 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองคูซโก้ 
09.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก้ (Cuzco) โดยเที่ยวบิน LA 2027 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก้ 

น่าท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก้ เมืองหลวงของอาณาจักรอินคา ที่แพร่ขยายอ่านาจจนกินพื้นที่ 2 ใน 3 ของอเมริกา
ใต้ ตั้งอยู่เหนือระดับน้่าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ลึกลับน่าทึ่ง  เป็น



 

 

ชุมชนเก่าแก่ของจักรวรรดิอินคาอันรุ่งเรือง ซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยความเจริญไว้ให้เห็นเป็นซากปรักหักพักโบราณ
และโบราณวัตถุต่างๆ 
 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซีย 
 

บ่าย น่าท่านเข้าชมวิหารโคริคันชา หรือที่รู้จักในนาม วิหารพระอาทิตย์ (Qoriqancha, The Sun Temple) ที่สร้างขึ้น
เพื่อถวายแด่เทพเจ้าดวงอาทิตย์ จากนั้นสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในการก่อสร้างที่แข็งแรงของก่าแพงเมืองของ
ชาวอินคา ก่าแพงซัคเซฮัวมัน (Sacsayhuaman) ที่สร้างขึ้นพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกัน
แผ่นดินไหว สิ่งเหล่านี้ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของชาวอินคาอย่างน่าประหลาดใจ ได้เวลาน่า
ท่านเดินทางสู่หุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ ที่จะเปิดให้ท่านเดินทาง
ไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างมาชู ปิคชู    
  

ค่่า                 รับประทานอาหารค่่า ในโรงแรม 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Casa Adina Sacred Valley Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

10 มีนาคม 2560  นั่งรถไฟไต่เขาขึ นสู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – ชมเมืองคูซโก้ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น่าท่านเดินทางออกสู่นครโบราณของอาณาจักรอินคา มาชูปิคชู (Machu Picchu) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุด
ของโลกโดยรถไฟไต่ขึ้นเทือกเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่ ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามและความลึกลับ
ของบรรยากาศโดยรอบที่เข้ากับสถานที่ ข้างทางเป็นแม่น้่า อูรูบัมบา (Urubamba) ไหลแรงคดเคี้ยวขนานไปกับ
ทางรถไฟสู่ปลายทางที่สถานีเมืองอควาส์ กาเลียนเต้ส์ (Aquas Calientes) จากนั้นเดินทางโดยรถบัสสู่มาชูปิคชู 
(Machu Picchu) นครที่หายสาบสูญไปของอาณาจักรอินคา บนยอดเขาสูงที่ถูกหมอกปกคลุมอยู่เสมอ จนถึงปี 
1911 นครแห่งนี้จึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบ้านเมือง บ้านเรือน พระราชวัง วิหาร ซึ่งยังคง
สภาพเดิมที่ดีราวกับได้รับการอนุรักษ์ดูแลไว้อย่างน่าอัศจรรย์ นครโบราณแห่งนี้ถูกค้นพบโดยฮิรัม บิงแฮม ซึ่ง
ตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองที่ปรากฎชื่ออยู่ในเอกสารโบราณ แต่กลับมาพบเมืองที่ไม่ปรากฎอยู่ในเอกสาร



 

 

ใดทั้งสิ้น จึงได้ตั้งชื่อเมืองตามชื่อภูเขาอันเป็นที่ตั้ง คือ Machu Picchu ซึ่งมีความหมายว่า Old Mountain และ
ข้างๆ ยังมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ตัวโบราณสถานมาชู ปิคชูนั้น ซ่อนอยู่บนยอดเขาสูง
เสยีดฟ้า และ ณ ที่แห่งนีค้ือเมืองที่ไม่กี่ร้อยปีมานี้ยังมีผู้คนอาศัย ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปเมื่อสเปนเข้ามาในศตวรรษ
ที่ 15 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ที่ยากต่อการมาถึงของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป 

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

***** อิสระให้ท่านชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจักรอินคา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก ที่คร้ังหนึ่งในชีวิต ไม่ควรพลาดที่จะได้มาเยือน***** 

 
 

บ่าย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองคูซโก้  
ท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส้นทางการไต่ลงจากเทือกเขาแอนดีส พร้อมความภูมิใจ
และความประทับใจที่คร้ังหนึ่งท่านได้มาเยือน เมืองโบราณอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอินคา เมืองโบราณที่หาย
สาบสูญมานาน และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย  
 

ค่่า                 รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์พื้นเมืองของชาวอินคา 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Costa Delso Ramada Cuzco Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

11 มีนาคม 2560  คูซโก้ – ลิมา  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น่าท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองคูซโก้ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1983 น่าท่านชมก่าแพงหิน หรือที่รู้จักในนาม 12 Side Stone ที่สร้างขึ้นโอบล้อมเมืองเก่าคูซโก้ ก่าแพงนี้สร้าง
จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการน่าหินก้อนใหญ่มาเรียงกันสร้างเป็นก่าแพงเมืองขนาดใหญ่ นับได้ 
ว่าเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองเก่าคูซโก้ น่าท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก้ จากนั้นน่าท่านสู่ จตุรัส
อาร์ม (Arms Square) หรือที่รู้จักในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) จตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ โบสถ์
ลาคัมปาเนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1576 และได้รับการยกย่องว่าเป็น
โบสถ์ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล บาโร๊คที่สวยงามคู่เมืองคูซโก้มานาน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ
เก็บภาพความประทับใจของเมืองคูซโก้ อดีตเมืองราชธานีที่รุ่งเรืองที่สุดของอเมริกาใต้ 

 



 

 

 
 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
13.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก้ 
15.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก้ สู่สนามบินลิมา โดยเที่ยวบิน LA 2074 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู  
  

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารเอเซีย 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hacienda Hotel & Casino **** หรือเทียบเท่า 
  
12 มีนาคม 2560  ลิมา – บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือส่าราญ 
น่าท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงที่ยังคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเมืองหนึ่ง เมือง
ลิมาตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนชื่อฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี ค.ศ.1991 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศ
ให้ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม น่าท่านผ่านชม จตุรัส อาร์มาส (Plaza De Armas)  แวะถ่ายรูปกับท่าเนียบ
รัฐบาล (Lima Parliament) ซึ่งเด่นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  จากนั้นน่าท่านถ่ายรูปกับ               
The Basilica Cathedral of Lima เป็นโบสถ์คาทอลิคที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1535 น่าท่านผ่านชมย่านที่พักอาศัยชาน
เมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซึ่งมีชื่อเสียงด้านความงามของบ้านและสวน 

 

11.00 น. น่าท่านสู่สนามบินกรุงลิมา เพื่อเชคอิน  
 อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบิน โดยทางทัวร์ จัดค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ USD 30 
13.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิมา สู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี โดยเที่ยวบิน LA2429 
  (ใช้เวลาบินประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี ประเทศอาร์เจนตินา 
 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Plaza Central Canning Ezeiza Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
13 มีนาคม 2560  บัวโนสไอเรส  
 



 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น่าท่านชมกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของอาร์เจนตินา เมืองใหญ่อันดับสองของอเมริกาใต้ 
รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางใต้ของแม่น้่าริโอเดอลาพลาตา (Rio de la Plata) ถือว่าเป็น
อีกเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมยุโรปเป็นอย่างมาก จนได้รับการขนานนามว่า "ปารีสแห่งอเมริกาใต้" เมืองนี้มีความ
เจริญและมีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในแถบลาตินอเมริกา น่าท่านแวะถ่ายรูปกับท่าเนียบประธานาธิบดี
หรือที่มีชื่อเรียกว่า “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลว่าบ้านสีชมพูหรือบ้านสีกุหลาบเพราะใช้หินสีชมพู
ก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยู่หน้า จัตุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและ
สถาปัตยกรรม อาคารส่านักงานต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป น่าท่านเข้าชมมหาวิหารโรเซอร์เรตต้า 
(The Metropolitan Cathedral) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1677 และได้พังทลายลงในปี 1753 ต่อมาได้มีการบูรณะสร้าง
โบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน นักปฎิวัติผู้ยิ่งใหญ่และผู้น่า
อิสรภาพสู่อาร์เจนตินา จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่จตุรัสคองเกรส ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament 
House) น่าท่าน ผ่านชมถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซึ่งชาวอาร์เจนตินาอ้างว่าถนนสายนี้เป็นถนนที่
กว้างที่สุดในโลก ผ่านชมที่ตั้งของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) สร้างขึ้น ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของ
ถนนแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นคร้ังแรก เป็นที่จัดประชุมทางการเมือง งานดนตรี 
และเป็นสถานที่ฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา 
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย น่าท่านเข้าชมที่ฝังศพของเอวิต้า เปรอง (Tomb of  Evita Peron) หรือ เอวา เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของ
ประเทศอาร์เจนตินา ผู้ซึ่งมีบทบาทส่าคัญในการผลักดันให้นายพลฮวน เปรอง  ได้รับต่าแหน่งประธานาธิบดี
แห่งอาร์เจนตินา ด้วยค่าแนะน่าต่างๆของเธอ เอวิต้า เปรอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ด้วย
โรคมะเร็งมดลูก ด้วยวัยเพียง 33 ปีเท่านั้น ซึ่งสร้างความเศร้าเสียใจกับประชาชนชาวอาร์เจนตินาเป็นอย่างมาก 
ประวัติชีวิตของเอวามีคนน่าไปท่าหนังสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเร่ือง  เร่ืองหนึ่งที่ฮอลิวู้ดได้
เคยน่ามาท่าเป็นภาพยนตร์น่าแสดงโดย มาร์ดอนน่า และเพลงที่รู้จักกันทั่วโลก อย่าง Don’t Cry for me 
Argentina ได้เวลาน่าท่านสู่ย่านลาโบกา (La Boca) ย่านที่อยู่อาศัยของชนชั้นแรงงาน มีสีสันสดใสหลากหลาย
จนลายตา ได้รับการก่อตั้งขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของกรรมกรท่าเรือ โดยตั้งติดริมน้่าพอดี 
ย่านนี้ได้ชื่อว่ามีบ้านเรือนที่สร้างด้วยสังกะสีแต่มีการน่าสีสดๆ แปลกๆมาทา จิตรกรเบนีโต กินเกลา มาร์ติน 
เป็นผู้น่าในการใช้สีของผู้คนในย่านนี้ในช่วงต้นๆ ศตวรรษ น่าท่าน ชมย่านคาร์เมนนิโต้ (Carmanito) หมู่บ้าน
แทงโก้ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

 



 

 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน 
 

20.00 น. น่าท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี เพื่อเชคอิน 
 
 

14 มีนาคม 2560   บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อิสตันบูล 
 

00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 
 (ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่้า บนเคร่ืองบิน 

21.50 น. เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
 

15 มีนาคม 2560  อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร 
 

00.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68 
  (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 
 

บราซิล – เปรู – อาร์เจนตินา  15 วัน 

(พร้อมชมเทศกาล ริโอ คาร์นิวัล 2016) 

1-15 มีนาคม 2560  
อัตราค่าบริการ  (บาท)  1-15 มีนาคม 2560 

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 299,900 
พักเด่ียวเพิ่มท่านละ 30,000 
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  279,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์(เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TK เท่านั้น มีแค่ 10 ท่ี) 
(BKK-IST-GRU//EZE-IST-BKK) เร่ิมต้นที่ท่านละ(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อท่ีนั่ง confirm เท่านั้น) 

150,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้่ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 23 กันยายน 2559) ** 

 
 



 

 

 
ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ 
 ส่าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน่าให้ท่าน เปิด

ห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้่าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวบราซิล – เปรู – ชิลี – อาร์เจนตินา (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น่้าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน่้ามัน, ประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ 
 น่้าดื่มบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวัน   
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 วัคซีนไข้เหลือง 
 

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิก (ท่านต้องช่าระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากเที่ยวบินภายในประเทศอเมริกาใต้ และมีใบเสร็จแสดงให้ท่านทราบ) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 70 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า หรือไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่ารองมัดจ่าจากโรงแรม) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-69 วัน หักค่ามัดจ่า 30,000 บาท    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-44 วัน หักค่ามัดจ่า 50,000 บาท    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน หักค่ามัดจ่า 100,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร ์     
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค่านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท่าการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช่าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่

สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปน็ผู้ก่าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทาง
บริษทัได้ออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท่าการ 
Refund ได้เท่านัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค่ายืนยันว่าทัวร์นัน้ๆ ยืนยันการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทีเ่กี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมดัจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเงื่อนไขที่บรษิทัฯแจง้แล้วข้างต้น 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่

กับข้อก่าหนดของห้องพักและรปูแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะท่าใหท้่านไม่ได้ห้องพักติดกัน
ตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้



 

 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อน
เท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เปน็ผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืติดตัวขึ นเครื่องบิน 
 กรุณางดน่าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เปน็ต้น กรุณาใส่ใน

กระเป๋าเดินทางใบใหญห่้ามน่าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เปน็ลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้่าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหล้า เป็นตน้ จะถูกทา่การตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะ

อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส่าแดงต่อเจา้หน้าที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษจีากสนามบิน จะต้องปดิผนึกถุงโดยระบ ุวันเดนิทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน่าขึ้นเครื่องได ้และห้ามมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 
 ส่าหรับน้่าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส่าหรับผู้โดยสารช้ันประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้่าหนักเพิ่มเป็นสิทธิข์องสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ 
หาก น้่าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก่าหนด 

 ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 
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