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12 เม.ย. 61
23.00 น.
13 เม.ย. 61
01.15 น.
04.45 น.
07.10 น.
หมายเหตุ

14.30 น.

18.00 น.
14 เม.ย. 61
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวย
ความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุ งเทพฯ - ดูไบ (สหรั ฐอาหรั บเอมิเรสต์ ) - ริโอ เดอจาเนโร (บราซิล)
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสูน่ ครดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK385
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูน่ ครริ โอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยสายการบินเอมิเรสต์
แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK247 (Boeing 777-300 ER)

พฤหัสบดี

ศุกร์
(ใช้ เวลาบิน 7 ชัว่ โมง)
(ใช้ เวลาบิน 14.40 ชัว่ โมง)

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 30 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยต่าง
ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ า
ทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแอนโตนิโอ คาร์ ลอส โจบิม นครริ โอ เดจาเนโร
ประเทศบราซิล เมืองริ โอ เดจาเนโร หรื อ “แม่นํ ้าแห่งเดือนมกราคม” ได้ ชื่อว่า
เป็ นเมืองที่งดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก ด้ วยชายหาดชื่อดัง โคปาคาบานา และ
อีปาเนมา ที่คนทัว่ โลกกล่าวขวัญถึงรวมถึงเทศกาลคาร์ นิวลั เทศกาลรื่ นเริ ง
ประจําปี ของชาวแซมบ้ า ที่โลกต้ องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอันอลังการที่สดุ ที่
โลกเคยมีมา จากนันนํ
้ าคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SOFITEL RIO DE JANEIRO IPANEMA HOTEL 5*
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ริโอ เดจาเนโร - รู ปปั ้นพระเยซูคริสต์ - ซูการ์ โลฟ - สนามฟุตบอลมา
ราคานา - ฟาเวโล
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านขึ ้นสูย่ อดเขากอร์ โกวาโด จุดหมายปลายทางฝั นของนักท่องเที่ยวที่ยืนคู่
กับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้ างขึ ้นนัน่ ก็คือ “รู ปปั น้ พระเยซูคริ สต์” แห่ง
เมืองริ โอ เดจาเนโร (Rio de Janeiro) สัญลักษณ์อนั โด่งดังของบราซิล ถูก
คัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นําคณะขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้า
ขึ ้นสูย่ อดเขาซูการ์ โลฟ (Pao De Acucar) หรื อภูเขาก้ อนนํ ้าตาลที่ตงอยู
ั ้ ่เคียง
ข้ างกับยอดเขากอร์ โกวาโด แต่มีความสูงเพียงครึ่งหนึง่ ของรู ปปั น้ พระเยซูคริ สต์
เพื่อไปชมทัศนียภาพแบบ 360 องศาของเมืองริ โอ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Local
www.sofitel.com
เสาร์
Buffet
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บ่าย

19.00 น.
15 เม.ย. 61
07.00 น.
11.55 น.
14.04 น.

19.00 น.
16 เม.ย. 61
08.00 น.
09.00 น.

นําคณะสู่ เอสตาดิโอ โด มาราคานา สนามฟุตบอลขนาดยักษ์ จคุ นได้
103,022 คน เพื่อให้ ท่านได้ ซื ้อของที่ระลึกจากทีมบราซิล เมืองริ โอ มีสวน
พฤกษศาสตร์ ขนาดใหญ่ ต้ นไม้ ดอกไม้ นานาพันธุ์ที่นําเข้ าจากประเทศทังใน
้
แถบลาตินอเมริ กา อเมริ กา และยุโรป ซึง่ มีการจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ และมี
จุดเด่นอยู่ที่ บัววิกตอเรี ยขนาดใหญ่ และทิวแถวของต้ นปาล์มที่ถกู ไว้ เป็ นแนว
สวยงาม ท่ามกลางความเขียวขจี ผ่านย่านชุมชนแออัดที่ ฟาเวลา (Favela)
เป็ นภาพของบ้ านเรื อนปลูกไล่กนั ไปบนภูเขาหลายร้ อยหลายพันหลัง ดูสวย
แปลกตาไปอีกแบบ นักเตะชื่อดังหลายคนก็เติบโตมาจากที่นี่ทงั ้ โรนัลโด, โรนัล
ดินโญ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA HOTEL
www3.hilton.com
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ริโอ เดจาเนโร - บินสู่เมืองอิกวาซู - นา้ ตกอิกวาซู (ฝั่ งบราซิล)
อาทิตย์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
หลังอาหาร นําคณะเดินทาสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิกวาซู โดยสายการบิน LATAM Airline เที่ยวบิน JJ4568
(ใช้ เวลาบิน 2.11 ชัว่ โมง)
่
***ไม่ มีอาหารกลางวันบริการ เนืองจากอยู่ระหว่ างทาการบิน***
ถึงสนามบิน Cataratas International airport รถรอรับคณะแล้ วเดินทางเข้ าสู่
อุทยานแห่งชาตินํ ้าตกอิกวาซู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุค
ใหม่ ครอบคลุมพรมแดนระหว่างประเทศอาร์ เจนตินาและบราซิล
นําท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของนํ ้าตกอิกวาซู (ฝั่ งบราซิล) มีต้นกําเนิดจาก
แม่นํ ้า อิกวาซูที่ไหลมาจากที่ราบสูงปารานา และตกจากขอบที่ราบสูงขนาด
ใหญ่ลงสูพ่ ื ้นที่ราบเกินเป็ นนํ ้าตกขนาดใหญ่มหึมา ถึงแม้ นํ ้าตกโดยส่วนใหญ่จะ
อยู่ฝั่งอาร์ เจนตินา แต่ท่านสามารถสัมผัสสายนํ ้าตกอย่างใกล้ ชิดด้ วยทางเดิน
สะพานไม้ ที่ออกแบบเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวทุกคนได้ ช่มุ ฉํ่าไปกับสายนํ ้าตกอย่าง
ใกล้ ชิดที่สดุ ละอองของสายนํ ้าในช่วงหน้ าร้ อนจะมีปรากฏการณ์ร้ ุ งกินนํ ้าให้
ท่านได้ ชม (ในกรณีทีท่ ่านมี ความประสงค์จะขึ้น Helicopter ชมวิ วทิ วทัศน์และ
ความยิ่ งใหญ่บนมุมสูง ค่าเฮลิ คอปเตอร์ 120 US$ / ท่าน กรุณาแจ้งหัวหน้า
ทัวร์ ล่วงหน้า)
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั IGUAZU GRAND Resort Spa & Casino หรื อเทียบเท่า www.iguazuagrandhotel.c
ในระดับเดียวกัน
om
ชมนา้ ตกอิกัวสุ (ฝั่ งอาร์ เจนตินา) - ล่ องเรื อชมนา้ ตก - ท่ องป่ าร้ อนชืน้
จันทร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
หลังอาหาร นําคณะเดินทางข้ ามพรมแดนสูฝ่ ั่ งอาร์ เจนตินา นําชมนํ ้าตกอิกวาซู
(ฝั่ งอาร์ เจนตินา) ฝั่ งด้ านนี ้หนาแน่นไปด้ วยป่ าร้ อนชื ้น และกิจกรรมในการเที่ ยว
ชมนํ ้าตกอย่างมากมาย นํ ้าตกอิกวาซู ประกอบไปด้ วยนํ ้าตก 275 แห่ง สูง
ระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละนํ ้าตกมีชื่อเรี ยกโดยเฉพาะ ขนาดของนํ ้าตกกว้ าง
ประมาณ 4 ก.ม. นับเป็ นนํ ้าตกที่กว้ างที่สดุ ในโลก ใหญ่กว่านํ ้าตกไนแองการ่ า
30 เท่า นํ ้าตกส่วนใหญ่อยู่ในอาร์ เจนตินาราว 90% พื ้นที่ป่าริ มนํ ้าตกเป็ นเขต
คุ้ม ครองรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขตร้ อนที่มีอยู่อย่างชุกชุม เช่น นกไทนามัส แมวป่ า
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
17 เม.ย. 61
08.00 น.
11.13 น.

13.00 น.
18.55 น.
22.00 น.

18 เม.ย. 61
07.00 น.
09.15 น.
10.50 น.

13.00 น.
บ่าย

โอเซล เสือจากัวร์ สมเสร็ จ เพ็คคารี และสัตว์นานาชนิดอีกมากมาย เส้ นทาง
เดินชมนํ ้าตกจุดสูงสุดคือ Devil’s Throat จุดที่ท่านจะยืนเหนือนํ ้าตก สัมผัส
ละอองนํ ้าจากด้ านบน และตืน่ ตาตื่นใจกับต้ นกําเนิดของสายนํ ้าตก จากนัน้
เปลี่ยนวิวทิวทัศน์บนเส้ นทางเดิน Upper Trail และ Lower Trail ที่ให้ ความ
สวยงามที่แตกต่างกันออกไป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ท่านรอคอย “ล่องเรื อชมนํา้ ตก” เรื อขนาดความจุ
30 ที่ นั่ง แล่นไปตามสายนํ า้ จนเข้ าสู่เขตม่านนํา้ ตก ที่ ฝ่าด่านของสายนํา้ อัน
เชี่ ย วกราก และสายนํ า้ ตกที่ ส่ง เสี ย งกึ ก ก้ องมหึ มา ที่ ท่ านไม่ ควรพลาดกับ
ประสบการณ์ ดีๆ ของความงามแบบธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง สมควรแก่เวลานํา
คณะเดินทางกลับสูท่ ี่พกั โรงแรม
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั IGUAZU GRAND Resort Spa & Casino หรื อเทียบเท่า www.iguazuagrandhotel.c
ในระดับเดียวกัน
om
เมืองอิกัวสุ - บินสู่ลิม่า (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ประเทศบราซิล)
อังคาร
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
อิสระตามอัธยาศัย จนกระทัง่ เวลาเช็คเอ๊ าท์
ออกเดินทางสูน่ ครลิมา่ (Lima) ประเทศเปรู โดยสายการบิน LATAM Airline
(11.13 น.-13.00 น.)
Brasil เที่ยวบินที่ JJ3558 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่ท่าอากาศยานนานาชาติกวั รู ล
โฮส นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล)
***ไม่ มีอาหารกลางวันบริการ เนื่องจากอยู่ระหว่ างทาการบิน***
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกวั รู ลโฮส นครเซาเปาโล ประเทศ
บราซิล ได้ เวลาเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางสูป่ ระเทศเปรู
***ไม่ มีอาหารคา่ บริ การ เนื่องจากอยู่ระหว่ างทาการบิน***
ออกเดินทางสูน่ ครลิมา่ โดยสายการบิน LATAM Airline Peru เที่ยวบินที่
(18.55 น.-22.00 น.)
JJ8146
ถึงสนามบิน Jorge Chavez International Airport ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง
แล้ วนําท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LIBERTADOR LIMA หรื อเทียบเท่าในระดับ www.libertador.com.pe
เดียวกัน
ลิม่า (เปรู ) - คุสโก - วิหารสุริยะเทพ - ป้อมปราการอินคา
พุธ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูเ่ มืองคุสโก โดยสายการบิน LATAM Peru Airline เที่ยวบินที่ (ใช้ เวลาในการบิน 1 ชัว่ โมง
LA2047 (Airbus 320-200)
35 นาที)
ถึงสนามบินเมืองคุสโก (Cuzco) อดีตเมืองหลวงศูนย์กลางอาณาจักรอินคา
บนเทือกเขาแอนดีส ที่ตงอยู
ั ้ ่สงู กว่าระดับนํ ้าทะเลกว่า 3,400 เมตร คุสโกเป็ น
เมืองที่สวยและมีเสน่ห์ในตัวเอง อีกทังยั
้ งเป็ นจุดเริ่ มต้ นการเดินทางสูด่ ินแดน
์
์
ศักดิสิทธิของชาวอินคาที่เรี ยกกันว่า “อินคาเทรล”
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เที่ยวชมเมืองคุสโก เสน่ห์เมืองเก่า ผสมผสานอารยธรรมที่แตกต่าง เมืองนีต้ งั ้
ถิ่ น ฐานมาเป็ นพัน ปี และเจริ ญ รุ่ งเรื องถึง ขี ดสุดโดยชาวเผ่ า อิน คา เข้ ามามี
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19.00 น.
19 เม.ย. 61
06.00 น.
07.00 น.

12.00 น.

อํานาจโดยใช้ เมืองคุสโก (ตามภาษาเกอชัว (Quechua) ภาษาของชาวอินคา
โบราณแปลว่า “สะดือของโลก”) เป็ นศูนย์ กลางอํานาจขยายอิทธิ พลไปทั่ว
เทือกเขาแอนดีส ตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงสิ ้นสุดลงในคริ สต์ศตวรรษที่
16 โดยการรุ กรานจากสเปนในช่วงล่าอาณานิคม ชมสถาปั ตยกรรมยุคก่อนอิน
คา ,อินคา ,สเปน และรวมไปถึงอารยธรรมสมัยใหม่ ปลาซ่าเดออาร์ มสั (Plaza
de Armas) จัตุรัสกลางเมือง แหล่งพบปะของชาวอินคา ตรงกลางเป็ น
สวนสาธารณะ มีนํา้ พุ รู ปปั น้ ล้ อมรอบด้ วยอาคารเก่า ๆ เรี ยงรายด้ วยร้ านค้ า
และร้ านอาหารที่ทนั สมัย บรรยากาศย้ อนยุคแบบชิลล์เอ๊ าท์ ชมโบสถ์แห่งเมือง
Cathedral of Cusco ก่อสร้ างขึ ้นในยุคอาณานิคม สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค
โบสถ์ แห่งนีก้ ็สร้ างขึน้ บนฐานของราชวังเดิมของชาวอินคาและยุคก่อนอิน คา
ชมโบสถ์ซานโตโดมิงโก้ (Church of Santo Domingo) โบสถ์แห่งนี ้สร้ างทับลง
บนศาสนสถานดังเดิ
้ มที่เรี ยกว่า โคริ กนั ชา (Qoricancha) วิหารแห่งสุริยา หรื อ
Temple of the Sun ของชาวอินคา ซึง่ เดิมเรี ยกว่า อินติคนั ชา (Inti Kancha)
หรื อวิหารทองคํา ที่ชาวอินคาใช้ บวงสรวงสุริยะเทพ ว่ากันว่าในยุ คอินคานัน้
โครงสร้ างหินขนาดใหญ่ ที่ทําเป็ นห้ อง ๆ เหล่านี ้ฉาบทาไปด้ วยทองคําล้ วน ๆ
แล้ วพาท่ า นออกนอกตั ว เมื อ งเพื่ อชม โบราณสถาน แซคไซวามาน
(Sacsayhuaman) อดีตป้อมปราการขนาดใหญ่ สร้ างจากหินแกรนิต เรี ยงเข้ า
มุมกันหินแต่ละก้ อนหนัก 90-120 ตัน ไม่มีทราบแน่ชดั ว่าใครเป็ นผู้สร้ าง (ก่อน
ยุคอินคา) และสร้ างไว้ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร หลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอก
ว่า ใช้ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปั จจุบันมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองทุก ๆ ปี
ในวันที่ 24 มิถุนายน โดยมีผ้ ูคนแต่งกายชุดพืน้ เมืองออกมาเต้ นรํ ากันอย่าง
งดงาม
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LIBERTADOR CUSCO (PALACIO DEL INKA
HOTEL CUSCO) หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คุสโก - มาชูปิกชู (เมืองมรดกโลก) - คุสโก
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูม่ าชู ปิ กชู ได้ รับการโหวตให้ เป็ น New7Wonders of the world
และ ได้ จดั อันดับแลนด์มาร์ กที่สําคัญที่สดุ ในโลก ทังความยิ
้
่งใหญ่ และ
ความสําคัญในประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโบราณของชาวอินคา มาชูปิกชู
เมืองสาบสูญแห่งอินคา นครกลางฟ้าแห่งนี ้ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนเดส
ประเทศเปรู เนื ้อที่ประมาณ 13 ตร.กม.ของหุบเขาอุรุบมั บ้ า ที่ความสูง 2,430
เมตรระดับนํ ้าทะเล เป็ นอาณาจักรที่เคยเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต ถูกทิ ้งร้ างเอาไว้
และถูกปกคลุมอยู่ด้วยป่ าดงดิบนานนับศตวรรษ นักผจญภัยชาวอเมริ กนั ฮี
ราม บิงแฮม ได้ ถกู พาไปหามันในปี ค.ศ.1911 โดยเด็กหนุ่มท้ องถิ่นวัยเพียง 10
ขวบ ปั จจุบนั เชื่อกันว่า ที่นี่เป็ นที่พกั ผ่อนของชนชันสู
้ งชาวอินคา คาดว่าสร้ าง
ขึ ้นราวปี ค.ศ. 1450 โดยจักรพรรดิปาชากูตีของชาวอินคา มาชูปิกชู ถูกปล่อย
ทิ ้งไว้ นบั ร้ อยปี เพราะชาวสเปนได้ เข้ ามาล่าอาณานิคม และฆ่าชาวเปรู และชาว
อินคา เมืองอินคาเลยถูกปล่อยร้ างไว้ จนกระทัง่ ฮีรามมาค้ นพบ แล้ ว
แพร่ กระจายข่าวไปทัว่ โลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Local
www.libertador.com.pe
พฤหัสบดี
Buffet

Buffet
5/13

13.00 น.

18.00 น.
19.00 น.
20 เม.ย. 61
07.00 น.
08.00 น.
10.20 น.
11.50 น.
12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

นําท่านเข้ าชมนครที่สาบสูญ "The Lost City of the Incas" โบราณสถานถูก
สร้ างเป็ นลักษณะขันบั
้ นไดไล่ลงมาตามความชันของหุบเขา แต่ละชันสู
้ ง 3-4
เมตร มีจํานวนทังหมด
้
40 ชันซึ
้ ง่ ถูกเชื่อมถึงกันด้ วยบันไดกว่า 3,000 ขัน้ และมี
สิ่งก่อสร้ างซึง่ สร้ างด้ วยหินกว่า 200 หลัง สมมติฐานจากนักสํารวจและผู้
ค้ นพบ เปิ ดเผยว่า มาชูปิกชู เคยถูกปกครองโดยนักบวชของลัทธิบชู าสุริยะ
และมีการทําพิธีถวายหญิงสาวเป็ นเครื่ องสังเวยแก่พระเจ้ าของพวกเขา ที่นี่ยงั
เป็ นป้อมปราการสุดท้ ายของชาวอินคาที่ตอ่ สู้กบั ชาวสเปนอีกด้ วย
อีก
สมมติฐานหนึง่ ว่า มาชูปิกชู น่าจะเป็ นที่พกั ตากอากาศสําหรับเชื ้อพระวงศ์ใน
ฤดูร้อน ประกอบด้ วยวัง มีวิหารและคฤหาสน์ ล้ อมอยู่รอบ ๆ รวมไปถึงที่พกั
ของผู้ทํางานในสถานที่นนั ้ ๆ ด้ วย คาดว่าน่าจะมีผ้ อู าศัยอยู่ไม่เกิน 750 คน
จนกระทัง่ ถูกชาวสเปนมายึดดินแดนในอีก 80 ปี ต่อมา
คณะเดินทางกลับเมืองคุสโก้
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LIBERTADOR CUSCO (PALACIO DEL INKA
HOTEL CUSCO) หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คุสโก - ลิม่า - เที่ยวชมเมืองหลวงของเปรู
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองลิมา่ เมืองหลวงของประเทศเปรู โดยเที่ยวบินที่ LA2004
(Airbus 319)
ถึงสนามบินเมืองลิมา่ รถปรับอากาศรอรับคณะแล้ วออกเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวกรุ งลิมา (Lima) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศเปรู
ศูนย์กลางการขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้ วย
ลิมาตังขึ
้ ้นโดยฟรันซิสโก ปี ซาร์ โร ผู้พิชิตชาวสเปน ในปี ค.ศ. 1535 โดยให้ ชื่อว่า
นครแห่งกษัตริ ย์ (City of Kings) ลิมา เป็ นเมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรู และ
นครหลวงทีส่ ําคัญที่สดุ ในทวีปอเมริ กาใต้ ประเทศเปรู มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
สามของอเมริ กาใต้ และเป็ นต้ นกําเนิดของแม่นํ ้าอเมซอน เป็ นประเทศที่มี
ความหลากหลายในด้ านชาติพนั ธุ์
ชนพื ้นเมืองเชื ้อสายสเปนผสมกับ
อินเดียนแดง, อัฟริ กา, จีน, และญี่ปนที
ุ่ ่เข้ ามาตังรกราก
้
นําวัฒนธรรมมา
เผยแพร่ อย่างลึกซึ ้ง นําท่านเข้ าสูศ่ นู ย์กลางประวัติศาสตร์ เมืองลิมา" (Historic
Centre of Lima) ตังอยู
้ ่ในใจกลางเมืองลิมา ประกอบไปด้ วยเหล่าอาคาร รวม
ไปถึงสิ่งก่อสร้ างที่มีความสําคัญหลายแห่ง
ซึง่ ต่อมาได้ ถกู ประกาศให้ เป็ น
มรดกโลก ในปี 1988 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตรุ ัสเก่าแก่จดุ กําเนิด
ของเมือง รอบจัตรุ ัสนันเรี
้ ยงรายไปด้ วยเหล่าอาคารที่มีสําคัญ อาทิทําเนียบ
ประธานาธิบดี, วังอาร์ คบิชอป (Archbishop Palace), วิหารแห่งลิมา (Lima
Cathedral) วิหารคาทอลิกที่สร้ างขึ ้นเมื่อครัง้ สเปนเข้ ามายึดครอง, ศาลา
เทศบาลเมือง สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมที่งดงาม แล้ วนําคณะเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม
ย่านมิราฟอเรส (Miraflores) เมืองตากอากาศที่สดุ แสนโรแมนติค ริ ม
มหาสมุทรแปซิฟิก ร่ มรื่ นด้ วยสวนสาธารณะและชายหาดที่งดงาม
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LIBERTADOR LIMA หรื อเทียบเท่าในระดับ
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Local
www.libertador.com.pe
ศุกร์
Buffet
(ใช้ เวลาในการบิน 1 ชัว่ โมง
30 นาที)
Chinese

Local
www.libertador.com.pe
6/13

21 เม.ย. 61
08.00 น.
15.50 น.
17.45 น.
19.00 น.
22 เม.ย. 61
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

23 เม.ย. 61
06.00 น.
08.15 น.

เดียวกัน
ลิม่า - บัวโนสไอเรส
เสาร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูเ่ มืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์ เจนติน่า โดยเที่ยวบินที่ LA7901
(ใช้ เวลาบิน 4.3ชัว่ โมง)
(Airbus 320)
***ไม่ มีอาหารกลางวันบริการ เนื่องจากอยู่ระหว่ างทาการบิน***
ถึงสนามบิน Aeroparque Internacional Jorge Newbery
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON BUENOS AIRES HOTEL and
www.sheratonbuenosaires.
CONVENTION CENTER หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
com
บัวโนสไอเรส - ลาโบกา - ปลาซา มายอร์ - ซาน เตลโม - ชมเต้ นลา
อาทิตย์
แทงโก้
รั บประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
Buffet
นําคณะเที่ยวชมกรุ งบัวโนสไอเรส ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าริ โอ เดอ ลาพลาตา (Rio
de la Plata) ย่านลาโบกา (La Boca) จุดกําเนิดของทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียง
มากที่สดุ ในโลก โบคาจูเนียร์ และนักฟุตบอลระดับโลกอย่าง ดิเอโก้ มาราโด
นา เป็ นย่านที่มีสสี นั มากที่สดุ ที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยว มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
(กราฟฟิ ตี) ถนนคนเดิน, สโมสรแทงโก เข้ าสูป่ ลาซ่า มายอร์ ที่ตงของทํ
ั้
าเนียบ
ประธานาธิบดี หรื อที่มีชื่อเรี ยกว่า “ลา กาซาโร ซาดา” (casa rosada) แปลว่า
บ้ านสีชมพู ถนน Avenida 9 de Julio ที่ตงของเสาโอบิ
ั้
ลิกส์ ถูกสร้ างขึ ้นในปี
1936 เป็ นสถานที่ที่ธงอาร์ เจนตินาถูกเชิญสูย่ อดเสาเป็ นครัง้ แรก มหาวิหารโร
เซอแรตต้ า (The Metropolitan Cathedral) วิหารแห่งนี ้เป็ นที่ประทับของ คาร์
ดินลั ฆอร์ เก้ มาริ โอ้ แบร์ กอกลิโอ หรื อ พระสันตะปาปาฟรานซิสที่ 1 แห่ง
คริ สตจักร ก่อนที่จะย้ ายไปประทับที่วงั วาติกนั
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านไปชมย่าน San Telmo เป็ นชุมชนเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองหลวงแห่งนี ้ แหล่ง
รวมของศิลปะ หัตถกรรมชาวพื ้นเมืองและของโบราณ รวมไปถึงการแสดง
พื ้นเมืองและการดนตรี การเต้ นรํ าจังหวะ Tango (แทงโก้ ) และความ
สนุกสนานของนักท่องเที่ยวยามราตรี
แวะชมแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่หรูหราและมี
ชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองคือ แกลลอรี่ แปซิฟิก สถาปั ตยกรรมแบบบองมาเช่ใน
ฝรั่งเศส ถูกสร้ างขึ ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และจุดที่โดดเด่นที่สดุ คือ
ภาพจิตรกรรมเพดานภายในโดมขนาดใหญ่เนื ้อที่กว่า 450 ตร.กม. อิสระให้
ท่านได้ เลือกช้ อปปิ ง้ ร้ านขายสินค้ ากว่า 150 ร้ าน ในพื ้นที่กว่า 11,000 ตร.ม.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมชมการเต้ นแทงโก้ ศิลปะการ
Chinese
เต้ นรานีถ้ ือเป็ นเอกลักษณ์ ของชาวอาร์ เจนตินา ที่ท่านไม่ ควรพลาดชม
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON BUENOS AIRES HOTEL and
www.sheratonbuenosaires.
CONVENTION CENTER หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
com
บัวโนสไอเรส - บินสู่เอล คาลาฟาเต (El Calafate) - ปาตาโกเนีย
จันทร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
Breakfast Box
ออกเดินทางสูเ่ อล คาลาฟาเต โดยสายการบิน Aerolíneas Argentinas โดย (ใช้ เวลาบิน 4.45 ชัว่ โมง)
เที่ยวบินที่ AR1872 (Boeing 737-800)
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13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.
24 เม.ย. 61
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

ถึงสนามบินเมืองเอล คาลาฟาเต (El Calafate) ในเขตจังหวัดซานตาครู ซ ใน
เขตที่ราบสูง รถโค้ ชรอรับคณะและเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ปาตาโกเนีย (Patagonia) เป็ นภูมิภาคที่ตงอยู
ั ้ ่ปลายใต้ สดุ ของทวีปอเมริ กาใต้
ครอบคลุมพื ้นที่ในประเทศอาร์ เจนตินาและชิลี
นักสํารวจให้ สมญานามว่า
ดินแดนแชงกรี ลาแห่งอเมริ กาใต้ ที่ที่เชื่อกันว่าผู้คนมีความสุข มีชีวิตยืนยาว มี
ธรรมชาติที่สวยงามน่าอัศจรรย์ใจ กล่าวได้ วา่ เป็ นสวรรค์บนดินอย่างแท้ จริ ง
อิสระให้ ท่านเดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆแห่งนี ้ เอล คาลาฟาเต เป็ นหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ
ริ มฝั่ งด้ านใต้ ของทะเลสาบอาร์ เจนติโน โอบล้ อมด้ านที่เหลือด้ วยทุ่งหญ้ า และ
เทือกเขาสูงใหญ่ สองฟากฝั่ งของถนนสายหลักในหมูบ่ ้ าน เรี ยงรายไปด้ วย
โรงแรม ร้ านขายของที่ระลึก และบริ ษัทท่องเที่ยว หมูบ่ ้ านแห่งนี ้เป็ นเมืองหน้ า
ด่านในการเข้ าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลอส กลาซิอาเรส (Parque
Nacional Los Glaciares) บนเนินเขาเล็ก ๆ ด้ านตะวันตกเป็ นย่านที่อยู่ของ
ชาวอินเดียนเผ่าอลากาลุฟ (Alacaluf) ถัดจากเนินเขา เป็ นท้ องทุ่งกว้ างที่
ทอดตัวยาว ไปจนจรดเทือกเขาสูงตระหง่าน เป็ นที่ที่เกาโช (Gaucho) โคบาล
แห่งทวีปอเมริ กาใต้ หรื อวีรบุรุษนักบุกเบิกแห่งอาร์ เจนตินา
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ALTO CALAFATE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.hotelaltocalafate.com
เดียวกัน
.ar
อุทยานแห่ งชาติธารนา้ แข็งลอส กลาซิอาเรส - ธารนา้ แข็งเปริโต โมเร
อังคาร
โน่
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําท่านสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติธารนํ ้าแข็ง ลอส กลาซิอาเรส (Los Glaciares)
แห่ง Patagonia มีพื ้นที่ราว 6.000 ตร.กม. หรื อมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ ๒ ของ
ประเทศ ที่นกั ท่องเที่ยวอยากไปเยือนมากที่สดุ สวยมหัศจรรย์จน UNESCO
ยกให้ เป็ น มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1981 นําคณะไปชมธารนํ ้าแข็งโมเรโน มีจดุ
กําเนิดอยู่บนยอดเขาที่ห่างออกไปถึง 20 ก.ม. บริ เวณส่วนปลายมีความกว้ าง
ถึง 5 ก.ม. สูงจากผิวนํ ้า 74 เมตร ครอบคลุมพื ้นที่ธารนํ ้าแข็ง 1,600 ตร.กม. ทํา
ให้ มนั ถูกจัดเป็ นธารนํ ้าแข็งที่มีขนาดใหญ่โตที่สดุ ในซีกโลกใต้ สิ่งที่โดดเด่นคือ
ภูเขานํ ้าแข็งอันงดงามตระการตา ก้ อนนํ ้าแข็งขนาดมหึมาคล้ ายกําแพงสีขาว
ท่านสามารถเดินชมธารนํ ้าแข็งได้ อย่างใกล้ ชิดตามใจปารถนาด้ วยทางเดินไม้
ที่ทอดตัวไปรอบป่ าสน จนไปสิ ้นสุดบริ เวณหน้ าผา ซึง่ ตังอยู
้ ่ฝั่งตรงข้ ามกับธาร
นํ ้าแข็ง ตลอดเวลาจะได้ ยินเสียงดังราวเสียงระเบิดกึกก้ อง เมื่อก้ อนนํ ้าแข็ง
ขนาดใหญ่แตกตัวตกลงสูผ่ ืนนํ ้า "ไวท์ ไจแอนท์" แห่งอาร์ เจนตินา ชื่อเรี ยกธาร
นํ ้าแข็งแห่งนี ้เกิดการพังทลาย แนวนํ ้าแข็งขนาดมหึมาของโลก เป็ นการส่ง
สัญญาณถึงสถานการณ์โลกร้ อนที่ กําลังเข้ าขันรุ
้ นแรง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Buffet
กิจกรรมที่ท่านรอคอยเมื่อมาเยือนปาตาโกเนีย คือ การล่องเรื อชมธารนํ ้าแข็ง
ตื่นตาตื่นใจกับการได้ เข้ าสัมผัสอย่างใกล้ ชิดกับธารนํ ้าแข็ง ที่มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของโลกรองจากทวีปแอนตาร์ กติกา และอลาสกา เป็ นประสบการณ์
อันแสนประทับ ใจที่ครัง้ หนึง่ ท่านได้ มาเยือน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ALTO CALAFATE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.hotelaltocalafate.com
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25 เม.ย. 61
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
15.30 น.
19.00 น.
26 เม.ย. 61
08.00 น.
11.30 น.
14.20 น.
17.15 น.

19.00 น.
27 เม.ย. 61
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บ่าย

17.30 น.

เดียวกัน
.ar
เอล กาลาฟาเต - เปอร์ โต บานเดอร่ า - ล่ องเรื อชมธารนา้ แข็งอัปซาลา
พุธ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อเปอร์ โต บานเดอร่ า (Puerto Bandera Pier) อยู่ใน
จังหวัดซานตาครู ซ เพื่อทํากิจกรรมที่ท่านรอคอยเมื่อมาเยือนปาตาโกเนีย คือ
การล่องเรื อชมธารนํ ้าแข็ง เรื อ Catamaran อันทันสมัยนําท่านสูต่ อนเหนือของ
Lake Argentino ตื่นตาตื่นใจกับการได้ เข้ าสัมผัสอย่างใกล้ ชิดกับธารนํ ้าแข็ง ที่
มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของอเมริ กาใต้ อยู่ใน Los Glaciares National Park
อาร์ เจนตินา ท่านจะได้ ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ธารนํ ้าแข็งโดดเด่น
ตังอยู
้ ่ด้านหน้ าขนาดมหึมา เรื อจะนําท่านเข้ าไปสัมผัสอย่างใกล้ ชิดแบบพา
โนรามาของวิว Upsala Glacier, Spegazzini Glacier และ Seco Glacier
ประสบการณ์อนั แสนประทับใจที่ครัง้ หนึง่ ท่านได้ มาเยือน
Lunch Box
รั บประทานอาหารกลางวันแบบกล่ อง
คณะเดินทางกลับถึงเอล กาลาฟาเต
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ALTO CALAFATE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.hotelaltocalafate.com
เดียวกัน
.ar
เอล กาลาฟาเต - บินกลับสู่บัวโนสไอเรส
พฤหัสบดี
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
หลังอาหารนําคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน เอล กาลาฟาเต เพื่อเตรี ยมตัว
เดินทางกลับสูบ่ วั โนสไอเรส
Local
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูบ่ วั โนสไอเรส โดยสายการบิน Aerolíneas Argentinas โดย (ใช้ เวลาในการบิน 2 ชัว่ โมง
เที่ยวบินที่ AR1821 (Boeing 737-800)
55 นาที)
ถึงสนามบิน Aeroparque Internacional Jorge Newbery กรุ งบัวโนสไอเรส
เมืองหลวงที่ผสมผสานวัฒนธรรมใหม่และเก่าได้ อย่างลงตัว
และได้ รับ
วัฒนธรรมยุโรปมาอย่างมากมาย จึงถูกเรี ยกว่า "ปารี สใต้ " หรื อ "ปารี สแห่ง
อเมริ กาใต้ " เมืองนี ้เป็ นเมืองสมัยใหม่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในลาตินอเมริ กา โดยมี
ชื่อเสียงด้ านสถาปั ตยกรรม ชีวิตกลางคืน และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
บัวโนสไอเรส คือ สุดยอดเมืองสุนทรี ย์แห่งลาตินอเมริ กา
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON BUENOS AIRES HOTEL and
www.starwoodhotels.com
CONVENTION CENTER 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
บัวโนส ไอเรส - อิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบิน
ศุกร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้ เวลาเช็คเอ้ าท์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
หลังอาหาร
แวะชมแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่หรูหราและมีชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองคือ
แกลลอรี่ แปซิฟิก สถาปั ตยกรรมแบบบองมาเช่ในฝรั่งเศส ถูกสร้ างขึ ้นในช่วง
ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และจุดที่โดดเด่นที่สดุ คือ ภาพจิตรกรรมเพดาน
ภายในโดมขนาดใหญ่เนื ้อที่กว่า 450 ตร.กม. อิสระให้ ท่านได้ เลือกช้ อปปิ ง้ ร้ าน
ขายสินค้ ากว่า 150 ร้ าน ในพื ้นที่กว่า 11,000 ตร.ม.
ออกเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติมินิสโตร ปิ สตาริ นี เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่
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21.30 น.
28 เม.ย. 61
23.05 น.
29 เม.ย. 61
02.50 น.
12.15 น.

ประเทศไทย
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสูน่ ครดูไบ โดยเที่ยวบินที่
EK248 (Boeing 777-300 ER)
**เครื ่องบิ นแวะพักที ส่ นามบิ นเมื องริ โอ 01.20 น.-03.05 น.**
สนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK384
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
กาหนดการเดินทาง

(ใช้ เวลาบินรวม 18 ชัว่ โมง 15
นาที)
เสาร์
อาทิตย์
(ใช้ เวลาบิน 6.05 ชัว่ โมง)

Period

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL Supp

12 - 29 เมษายน 2561

323,000.-

291,000.-

259,000.-

49,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

No Ticket
Adult / Child
-76,500.-57,500.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่ม
ของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสหรัฐอเมริ กา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-19 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นงั่
20-35 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 55 ที่นงั่
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณี
ที่ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมือง
พัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรค
ประจําตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสั มภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนําสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
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หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่
ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทาง
ของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 100,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจาก
วันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 21 วัน
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่
มีเงื่อนไข

ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความรําคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 100,000 บาท/ท่าน
ตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศชําระแล้ วเต็มจํานวนตังแต่
้ ตอนจอง / NON REFUND ยกเว้ นค่าตัว๋ เก็บเต็มจํานวน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
ตัว๋ เครื่ องบินทุกไฟล์ชําระแล้ วเต็มจํานวนตังแต่
้ ตอนจอง / NON REFUND
ยกเว้ นค่าตัว๋ เก็บเต็มจํานวน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW
หัก 90% ของค่าทัวร์
ตัว๋ เครื่ องบินทุกไฟล์ชําระแล้ วเต็มจํานวนตังแต่
้ ตอนจอง / NON REFUND
ยกเว้ นค่าตัว๋ เก็บเต็มจํานวน
 กรณีแจ้ งยกเลิก หลังจากที่ ปิ ดกรุ๊ ป เรี ยบร้ อยแล้ ว
คิดค่าเสียหายตามจริ ง
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตํา่ กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงิน
ค่าทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
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เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)

การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณีตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบิน
เอมิเรสต์ได้ เท่านัน้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทํา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee
ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีใ่ นช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการ
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สูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มคี วาม
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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