EHC-AFKL-10D-BRPE

10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู
(ไฮไลท์ .....ครั้งหนึ่งในชีวติ ต้ องไปเยือน 3 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก)
Christ Redeemer

Machu Picchu

Iguazu Fall

29 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563
ราคา

209,900 บาท

สุ ดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุ ดๆ)... เที่ยวครบ 3 สิ่ งมหัศจรรย์ แห่ งอเมริกาใต้ สุดฮิป
รู ปปั้นพระเยซู คริสต์ แห่ ง ริโอเดอจาเนโร / น้าตกอิกวาสุ อันยิ่งใหญ่ ที่สุดของโลก
มาชู ปิคชู เมืองลีล้ ับแห่ งอาณาจักรอินคา

EHC-AFKL-10D-BRPE

10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู
ริโอเดอจาเนโร - เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ ชูการ์ โลฟ - พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก (Christ The Redeemer)
นา้ ตกอิกวาซุ - ล่องเรื อเจทมาคูโค ชมนา้ ตกอิกวาสุ ดินเนอร์ พร้ อมชมโชว์
ลิมา (เปรู) ถิน่ กาเนิดจักรวรรดิอนิ คา – คูซโก้ – มหัศจรรย์ มาชูปิคชู

วันแรก

กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร

09.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินแอร์ ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8
อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดิ น ทางสู่ มหานครปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส โดยสายการบิน แอร์ ฟร้านซ์ เที่ยวบิน AF165 (ใช้เวลาบิ น
ประมาณ 12.20 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ สายการบินฯ มีบริ การ
อาหารกลางวัน และอาหารค่า บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) นครปารี ส ประเทศฝรั่งเศส แวะเปลี่ยนเครื่ องเป็ นเที่ยวบิน AF442
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี และ ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG)
ออกเดิน ทางจากสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) สู่ สนามบิน ริ โอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซิ ล สัมผัส
ประสบการณ์บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง)

11.30 น.

18.25 น.
23.35 น.

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารคา่ และ อาหารเช้ าบนเครื่ องบิน
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วันที่สอง ริโอเดอจาเนโร – เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ ยอดเชาชูการ์ โลฟ
07.10 น.

กลางวัน

เดินทางถึงสนามบินริ โอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งริ โอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่ งพระเจ้า” สาหรับ
เมือง ริ โอ เดอ จาเนโร ถูกเอ่ยถึงอย่างเป็ นทางการครั้งแรก เมื่อ 500 กว่าปี ก่อน ในเดือนมกราคม ปี 2045 นัก
สารวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร์ เลมอส ล่องเรื อมาถึงอ่าวแห่ งนี้ และได้เรี ยกเมืองแห่ งปากแม่น้ านี้ ว่า “ ริ โอ
เดอ จาเนโร” ซึ่งมีความหมายว่า “แม่น้ าแห่ งเดือนมกราคม” นาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่ ยอดเขาชูการ์ โลฟ (Sugar
Loaf Mountain) เป็ นยอดเขาที่ต้งั อยูไ่ ม่ไกลจากชายหาดเลื่องชื่อ โคปาคาบานา ยอดเขาแห่ งนี้ มีความสู ง 1,400
เมตร ซึ่งสูงตระหง่านอยูท่ ี่ปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา และตั้งโดดเด่นคู่กบั ภูเขาคอร์ โควาโด ท่าน
สามารถชมทิวทัศน์และภาพอันงดงามของเมืองริ โอ เดอจาเนโร จากมุมสู่ของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมือง ริ โอ เดอจาเนโร ซึ่งเป็ นประตูสู่ประเทศบราซิล ได้ชื่อว่า เป็ นเมืองที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ในโลก นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ สนามกีฬามารากาน่า (Maracana stadium) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นเหมือนวิหาร
ของฟุตบอลบราซิล เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของเมือง และเป็ นสถานที่ที่ชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มี
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของฟุตบอลบราซิลเกิดขึ้นที่นี่มากมาย เช่น การยิงประตูที่ 1,000 ของเปเล่ ตานาน
ลูกหนังแซมบ้าเมื่อ 40 ปี ก่อน และยังเป็ นสนามที่เขาลงเล่นให้ทีมชาติเป็ นนัดแรกด้วย สนามนี้ถูกใช้เป็ นที่จดั พิธี
เปิ ดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014 ที่บราซิลเป็ นเจ้าภาพ รวมถึงจะใช้จดั พิธีเปิ ดและปิ ดกีฬาโอลิมปิ กปี 2016 ได้
เวลานาท่านผ่านชมฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน Neteroi ก่อนลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเล ผ่านชายหาดที่มีชื่อเสี ยง
ก้องโลก จนถึงหาดโคปาคาบานาที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร นาท่านเชคอินในโรงแรมที่พกั อิสระให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนมื้ออาหารค่า เพื่อปรับร่ างกาย หรื อหากท่านยังไม่ง่วง ท่านสามารถเดินเล่นริ มชายหาด
โคปาคาบานา หรื อ เลือกช้อปปิ้ ง หรื อท่านจะเลือกเล่นน้ าทะเล พักผ่อนบนชายหาดอันเลื่องชื่อระดับโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Windsor Excelsior Copacabana Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สาม

รูปปั้นของพระเยซู Christ of Redeemer – เที่ยวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – อิกวาสุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านนัง่ รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อันเป็ นที่ต้งั ของรู ปปั้นของพระเยซู ชื่อ Christ
of Redeemer ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ ได้รับการโหวตให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ รู ป
ปั้ นพระเยซูที่มีความสู งประมาณ 700 เมตรนี้ ต้ งั ตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์ โควาโด เป็ นจุดชมวิวที่มองเห็น
เมืองและชายหาดที่สวยที่สุด นักท่ องเที่ย วสามารถขึ้ น รถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรู ปปั้ นอันเป็ นที่เคารพ
สักการะของชาวบราซิลและคริ สต์ศาสนิกชนทัว่ โลกได้อย่างใกล้ชิด ชาวบราซิลมักจะกล่าวอ้างว่า พระเจ้าเป็ น
ชาวบราซิล ซึ่งอาจเป็ นเพราะรู ปปั้ นพระเยซู ที่ยืนเพ่งมองมายังเมืองราวกับว่า ริ โอ อยู่ในความคุม้ ครองของ
พระองค์ (ทั้งนี้ การขึ้นสู่ยอดเขาขึ้นกับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.00 น.
16.55 น.
19.10 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินริ โอ เดอ จาเนโร
ออกเดินทางจากสนามบินริ โอ เดอ จาเนโร เพื่อเดินทางสู่น้ าตกอิกวาสุ (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Recanto Park Hotel & Resort/ Viale Cataratas Foz **** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สี่

นา้ ตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) – ล่องเรื อเจทมาคูโค – เขื่อนอิไตปู – ลิมา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ านชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ ข องน้ าตกอิก วาสุ (Iguaza Fall) ซึ่ ง เป็ นค ามาจากภาษากวารานี
(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้งเดิม แปลว่า “สายน้ าอันยิง่ ใหญ่” ค้นพบโดยนักสารวจชาวสเปนชื่อ AI VARO
NUNES CABEZA DE VECA เมื่อปี ค.ศ. 1542 น้ าตกอิกวาสุ ต้ งั อยู่บริ เวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ
บราซิลกับประเทศอาร์เจนตินา เป็ นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริ กาใต้และขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกโดยใหญ่
กว่า น้ าตกไนแองการ่ าประมาณ 30 เท่ า อย่างไรก็ตามขนาดของน้ าตกใกล้เคี ยงกับ น้ าตกวิกตอเรี ยในทวีป
แอฟริ กา น้ าตกอิกวาสุเกิดจากแม่น้ าอิกวาสุซ่ึงไหลมาจากที่ราบสูงปารานา ตกจากขอบที่ราบสู งขนาดใหญ่ลงสู่
พื้นที่ราบต่ากว่า จึงกลายเป็ นน้ าตกขนาดใหญ่เป็ นแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร สู งกว่า 269 ฟุต ประกอบด้วยน้ าตก
ใหญ่นอ้ ยอีกกว่า 275 แห่ ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริ มาณน้ ามีมากถึงกว่า
13.6 ล้านลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูร้อน คือระหว่างเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริ มาณน้ าจะลดลงเหลือ 2.3 ล้าน
ลิตรต่อวินาที บริ เวณรอบๆ น้ าตกจะเกิดละอองน้ าอยู่ตลอดเวลาและมีเสี ยงดังไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร บนฝั่ง
ประเทศบราซิลจะมองเห็นน้ าตกได้ทวั่ ถึงและงดงาม นาท่านสัมผัสบรรยากาศ น้ าตกอิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) ซึ่งเป็ น
ฝั่งที่ท่านสามารถมองเห็ นน้ าตกได้ทวั่ ถึงและงดงามที่ สุด ท่านจะได้สัมผัสกับความงามแสนมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ น้ าตกทรงเกือกม้าที่เกิดจากแม่น้ าริ โออิกวาสุท้งั สายไหลมาจากหน้าผาเบื้องบนตกลงสู่ หุบเหวย่อยๆ
กว่า 30 แห่ง พลังน้ าตกที่ตกลงมากระทบก้อนหินเบื้องล่างก่อให้เกิดละอองน้ ากระเซ็นกระจายไปทัว่ ปรากฏเป็ น
รุ ้งกินน้ าสี สวยสดใส ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปสัมผัสกับพลังของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นนาท่าน
ล่องเรื อเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของแม่น้ าอิกวาสุ และชมความงดงามของน้ าตกแห่ ง
นี้แบบใกล้ชิด (กรุ ณาเตรี ยมเสื้อผ้า 1 ชุด สาหรับเปลี่ยนหลังล่องเรื อแล้ว)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชมเขื่อนอิไตปู (Taipu Dam) เขื่อนคอนกรี ตขนาดใหญ่ ซึ่ง ในอดีตนั้นจัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ก่อนที่เขื่อนในประเทศจีนจะมีการก่อสร้างเสร็ จ เขื่อนอิไตปูสร้างในปี ค.ศ.1984 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1988 รวม
ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี คาว่า “อิไตปู ” มาจากภาษากวารานิ ของชาวอินเดีย นแดงชนเผ่าดั้งเดิ ม แปลว่า
“เสี ยงเพลงจากก้อนหิ น ” เขื่อนอิไตปู กั้นแม่น้ าปารานาบริ เวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศ
ปารากวัย ซึ่งนอกจากเป็ นผนังกั้นน้ าและผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังเป็ นสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศอีก
ด้วย ตัวเขื่อนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ใช้คอนกรี ตในการก่อสร้างกว่า 28 ล้านตัน
และใช้เหล็กมากขนาดที่ว่าใช้สร้างหอไอเฟลได้ถึง 380 หอเลยทีเดียว ซึ่งก็เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย เนื่ องจากความอลังการของเขื่อนแห่ งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่น เก็บภาพความน่ า
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18.00 น.

ประทับใจของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริ กาใต้แห่งนี้
นาท่านเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุ
*** อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารคา่ ภายในสนามบิน****

19.55 น.
22.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิกวาสุ สู่สนามบินเมืองลิมา (ประเทศเปรู )
สายการบินมีบริ การของว่างและเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

วันที่ห้า
เช้า

ลิมา – เมืองโบราณปาชาคามา – พิพธิ ภัณฑ์ทองคา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซึ่งมีความหมายว่า “ผูส้ ร้างโลก” เป็ นเมืองโบราณ
ที่สร้างขึ้นและสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 800-1450 ก่อนคริ สตกาล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของกรุ ง
ลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจักรอินคา บริ เวณโดยรอบเป็ นที่ต้งั ของปิ ระมิดหลากหลายรู ปแบบที่ได้มีการขุด
ค้นพบขึ้น และส่วนที่เรี ยกได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดคือ วิหารปาชาคามา นาท่านเข้าชมภายในวิหารและโบราณสถาน
โดยรอบที่ได้ขุดค้นพบในเมืองนี้ และชมความยิง่ ใหญ่ของเมืองโบราณแห่งอาณาจักรอินคาอีกแห่งหนึ่ง ได้เวลา
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Huaca Hualiamarca ซึ่งเป็ นปิ ระมิดดินขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพ
และความน่าประทับใจ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นาท่านชม กรุ งลิมา (Lima) เมืองหลวงที่ยงั คงรักษาความเป็ นละตินอเมริ กาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเมืองหนึ่ ง เมือง
ลิมาตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนชื่อฟรานซิสโก ปิ ซาโร และ ในปี 1991 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้
ลิมาเป็ นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคา (Golden Museum) ซึ่งเป็ นสถานที่เก็บ
รวบรวมศิลปะวัตถุซ่ึงทาด้วยทองคาของชาวเปรู มาตั้งแต่อดีตกาล นับเป็ นพิพิธภัณฑ์เก็บวัตถุโบราณที่ผลิตจาก
ทองคา อันใหญ่เป็ นอันดับสองของอเมริ กาใต้ รองจากพิพิธภัณฑ์ทองคาในประเทศโคลัมเบีย จากนั้นนาท่านชม
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จตุรัส อาร์ ม (Plaza De Armas) นาท่ านแวะถ่ายรู ปกับทาเนี ยบรัฐบาล (Lima Parliament) ซึ่งเด่ นสง่าด้ว ย
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี ยล นาท่านถ่ายรู ปกับ The Basilica Cathedral of Lima โบสถ์คาทอลิคที่สร้างตั้งแต่
ค.ศ.1535 นาท่านผ่านชมย่านที่พกั อาศัยชานเมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซึ่งมีชื่อเสี ยงด้านความงาม
ของบ้านและสวน จากนั้นนาท่านเข้าชมโบสถ์ซานฟรานซิสโก (San Franc Cisco Convent) ซึ่งเป็ นโบสถ์เรี ยก
ในภาษาสเปน โบสถ์แห่งนี้ได้สร้างอุทิศให้แก่ เซนต์ฟรานซิส โบสถ์แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองลิมา ซึ่ งเมืองเก่า
แห่งนี้ได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1991
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่หก

ลิมา – คูซโก้ (ค้าง 2 คืน) – วิหารพระอาทิตย์ – กาแพงเมืองซัคเซฮัวมัน

เช้า
06.30 น.
08.55 น.
10.15 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลิมา เพื่อเดินทางสู่เมืองคูซโก้ อันเป็ นที่ต้งั ของอาณาจักรอินคาอันยิง่ ใหญ่ มาชูปิคชู
ออกเดินทางสู่ เมืองคูซโก้ (Cuzco) โดยเที่ยวบิน LA2123 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินคูซโก้
นาท่านชมเมืองคูซโก้ เมืองหลวงของอาณาจักรอินคา ที่แผ่ขยายอานาจจนกินพื้นที่ 2 ใน 3 ของอเมริ กาใต้ ตั้งอยู่
เหนื อระดับน้ าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็ นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ลึกลับน่ าทึ่ง เป็ นชุมชน
เก่าแก่ของจักรวรรดิอินคาอันรุ่ งเรื อง ซึ่งยังคงทิ้งร่ องรอยความเจริ ญไว้ให้เห็นเป็ นซากปรักหักพักโบราณและ
โบราณวัตถุต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชมวิหารโคริ คนั ชา หรื อที่รู้จกั ในนาม วิหารพระอาทิตย์ (Qoriqancha, The Sun Temple) ที่สร้างขึ้น
เพื่อถวายแด่เทพเจ้าดวงอาทิตย์ จากนั้นสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในการก่อสร้างที่แข็งแรงของกาแพงเมืองของ
ชาวอิ น คา ก าแพงซัค เซฮัว มัน (Sacsayhuaman) ที่ สร้ า งขึ้ นพื่ อ ป้ อ งกัน การรุ กรานของศัต รู และป้ อ งกัน
แผ่นดินไหว สิ่งเหล่านี้ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของชาวอินคาอย่างน่ าประหลาดใจ ได้เวลานา
ท่านเดินทางสู่ หุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อันเป็ นเมืองที่ต้งั อยู่ใกล้กบั สถานี รถไฟ ที่จะเปิ ดให้ท่านเดินทาง
ไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างมาชู ปิ คชู

ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Casa Adina Sacred Valley Hotel**** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่เจ็ด

นั่งรถไฟไต่เขาขึน้ สู่ มาชู ปิ คชู (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุ ดของโลก) – คูซโก้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโอลันตาทัมโบ เพื่อขึ้นรถไฟสู่ นครโบราณของอาณาจักรอินคา มาชู ปิ คชู (Machu Picchu)
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก โดยรถไฟไต่ข้ ึนเทือกเขาแอนดิสอันยิง่ ใหญ่ ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ความงามและความลึกลับของบรรยากาศโดยรอบที่เข้ากับสถานที่ ข้างทางเป็ นแม่น้ าอูรูบมั บา (Urubamba) ไหล
แรงคดเคี้ยวขนานไปกับทางรถไฟสู่ปลายทางที่สถานีที่ เมืองอควาส์ กาเลียนเต้ส์ (Aquas Calientes) จากนั้น
เดินทางโดยรถบัสสู่ มาชู ปิ คชู (Machu Picchu) นครที่หายสาบสูญไปของอาณาจักรอินคา บนยอดเขาสูงที่ถูก
หมอกปกคลุมอยูเ่ สมอ จนถึงปี 1911 นครแห่ งนี้จึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบ้านเมือง บ้านเรื อน
พระราชวัง วิหาร ซึ่งยังคงสภาพเดิมที่ดีราวกับได้รับการอนุรักษ์ดูแลไว้อย่างน่าอัศจรรย์ นครโบราณแห่งนี้ถูก
ค้นพบโดยฮิรัม บิงแฮม ซึ่งตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองที่ปรากฎชื่ออยูใ่ นเอกสารโบราณ แต่กลับมาพบ
เมืองที่ไม่ปรากฎอยูใ่ นเอกสารใดทั้งสิ้น จึงได้ต้งั ชื่อเมืองตามชื่อภูเขาอันเป็ นที่ต้งั คือ Machu Picchu ซึ่งมี
ความหมายว่า Old Mountain และ ยังมียอดเขา Huayna Picchu หรื อ New Mountain ขนาบข้าง ตัวโบราณสถาน
มาชู ปิ คชู ซ่อนอยูบ่ นยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ที่แห่งนี้ คือเมืองที่ไม่กี่ร้อยปี มานี้ยงั มีผคู ้ นอาศัย ก่อนจะถูกทิ้ง
ร้างไปเมื่อสเปนเข้ามาปกครองในสมัยศตวรรษที่ 15 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
***** อิสระให้ท่านชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจักรอินคา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็ น
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ครั้งหนึ่งในชีวติ ไม่ควรพลาดที่จะได้มาเยือน*****

บ่าย

ออกเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ เมืองโอลันตาทัมโบ ท่านจะได้สมั ผัสกับทิวทัศน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส้นทาง
การไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจและความประทับใจที่ครั้งหนึ่งท่านได้มาเยือน เมืองโบราณอัน
ยิง่ ใหญ่ของอาณาจักรอินคา เมืองโบราณที่หายสาบสูญมานาน และได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
อีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก้

EHC-AFKL-10D-BRPE
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

คูซโก้ – กาแพงหิน 12 Side Stone – จตุรัสอาร์ ม – ลิมา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองคูซโก้ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี
1983 นาท่านชมกาแพงหิน หรื อที่รู้จกั ในนาม 12 Side Stone ที่สร้างขึ้นโอบล้อมเมืองเก่าคูซโก้ กาแพงนี้ สร้าง
จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนาหินก้อนใหญ่มาเรี ยงกันสร้างเป็ นกาแพงเมื องขนาดใหญ่ นับได้
ว่าเป็ นอีก สิ่ งมหัศจรรย์ของเมืองเก่าคูซโก้ น าท่านเดิ นชมความสวยงามของเมืองคูซโก้ น าท่านสู่ จ ตุรัสอาร์ ม
(Arms Square) หรื อที่รู้จกั ในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) และเป็ นที่ต้ งั ของ โบสถ์ลาคัมปาเนี ย
(Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี 1576 และได้รับการยกย่องว่าเป็ นโบสถ์ที่สร้าง
แบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล บาโร๊ คที่สวยงามคู่เมืองคูซโก้มานาน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทับใจของเมืองคูซโก้ อดีตเมืองราชธานีที่รุ่งเรื องที่สุดของอเมริ กาใต้

กลางวัน
13.30 น.
15.25 น.
16.50 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก้
ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก้ สู่ สนามบินลิมา โดยเที่ยวบิน LA2038 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู นาท่านสู่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิน KLM
ออกเดินทางจากสนามบินลิมา (LIM) สู่ สนามบิน อัมสเตอร์ ดมั (AMS) โดยสารการบิน เค แอล เอ็ม (KLM)
เที่ยวบินที่ KL 744 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.30 ชัว่ โมง)

วันที่เก้า

อัมสเตอร์ ดัม – กรุงเทพ

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
15.25 น.
17.50 น.

สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
เดินทางถึงกรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) เที่ยวบินที่ KL875
(ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าบนเครื่ องบิน

วันที่สิบ
09.50 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู
(ไฮไลท์ .....เยือน 3 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)
29 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน AF/ KLM
เท่านั้น) เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ปี ใหม่ 2563
209,900
27,000
199,900
150,000 - 180,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) (หักค่าตัว๋ BKK- CDG-GIG//LIM-AMS-BKK)
55,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวบราซิล – เปรู (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AF/KLM (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
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 น้ าดื่มบริ การบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวัน
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกด์ไทย, ไกด์ทอ้ งถิ่น
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่ าน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ ดิน ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ การใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้น ท่านได้ทาการตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ มาแล้ว หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
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 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
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ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิด การสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

EHC-AFKL-10D-BRPE

10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู
(ไฮไลท์ .....เยือน 3 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)
ราคาทัวร์ 209,900 บาท
ลาดับที่

29 ธ.ค.2562 – 7 ม.ค. 2563

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล์

อาหาร

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง............................................................... เอเย่ นต์................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ........................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

