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20 วัน แกรนด์ อเมริกาใต้
โคลอมเบีย – เปรู – โบลิเวีย – ชิลี – อาร์ เจนตินา

สุ ดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุ ดๆ) ... เที่ยวประเทศอเมริกาใต้ ครบสู ตร

21 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562
299,900 บาท
โคลอมเบีย – โบโกตา – เปรู – มาชู ปิคชู – ภูเขาสายรุ้ง – ปูโน – ล่ องเรื อทะเลสาบ
ติตกิ ากา – ลาปาซ – ทะเลเกลืออูยูนิ – ทะเลสาบโคโรราดา – อะตาคามา – ปุนตาอาเรนัส
อุทยานแห่ งชาติทอเรส เดล ไพเน่ – แทรกกิง้ เขาเซอร์ โรฟิ ทซ์ รอย – เอล ชัลเตน
บัวโนสไอเรส – อาร์ เจนตินา
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20 วัน แกรนด์ อเมริกาใต้
โคลอมเบีย – เปรู – โบลิเวีย – ชิลี – อาร์ เจนตินา
21 ต.ค. 2562
07.00 น.

กรุงเทพ – อิสตันบูล
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

09.25 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน
ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

15.50 น.

22 ต.ค. 2562
01.45 น.
07.30 น.

กลางวัน

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK800 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ภายในสนามบินแห่งใหม่ของอิสตันบูล ซึ่งเป็ นสนามบินขนาดใหญ่ที่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและร้านค้าปลอดภาษีครบครัน
อิสตันบูล – โบโกตา (โคลอมเบีย)
ออกเดิ นทางจากสนามบินอิสตันบู ล (IST) สู่ สนามบิน โบโกตา (BOG) โดยเที่ยวบิน TK800 (ใช้เวลาบิ น
ประมาณ 13.45 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโบโกตา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเที่ยวชม กรุ งโบโกตา (Bogota) เมืองหลวงของโคลอมเบีย นําท่านชมจัตุรัสโบลิวาร์ (Plaza de Bolivar)
ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมือง และยังเป็ นที่ต้ งั อนุ เสาวรี ย ์ ไซมอน โบลิวาร์ ผูน้ าํ แห่ งการเคลื่อนไหวให้ประเทศในเขต
อเมริ กาใต้ปลดแอกตัวเองจากการเป็ นเมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจผูล้ ่าอาณานิ คม จนได้รับหรื อที่รู้จกั ใน
นาม “สงครามโบลิวาร์ ” โดยศิลปิ นชาวอิตาเลี่ยนได้เป็ นผูร้ ังสรรค์รูปปั้นนี้ในปี 1846 บริ เวณจัตุรัสแห่ งนี้ ยงั เป็ น
ที่ต้ งั ของอาคารที่ทาํ การของรัฐบาล โดยทางทิศเหนื อเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังแห่ งความยุติ ธรรม (Palace of
Justice) อาคารที่เปรี ยบเหมือนสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมของประเทศ ส่วนทางทิศใต้ของจัตุรัสเป็ นที่ต้ งั ของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย นําท่านถ่ายรู ปกับหมู่อาคารในแบบโคโลเนียลสเปน ที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานและยังคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปั จจุบนั ทางตะวันออกของจัตุรัสเป็ นที่ต้ งั ของวิหารแห่ งโบโกตา
(Primary Cathedral of Bogota) เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างในศตวรรษที่ 17 และยังคงความงามจนปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

EHC-TK-20D-GRANDLATINAMERICA

บ่าย

นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคํา (Gold Museum – El Museo del Oro) แห่ งโคลอมเบีย ซึ่งเรี ยกได้ว่าเป็ น
พิพิธภัณฑ์ทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับ และ วัสดุอื่นๆจากทองคํา
ในช่ว ง Pre-Hispanic มีชิ้น งานลํ้าค่ าจัด แสดงกว่า 55,000 ชิ้น นอกจากนี้ ในส่ วนชั้นสอง และ ชั้นสามของ
พิพิธภัณ ฑ์ยงั จัด แสดง ข้าวของเครื่ องใช้ในอดี ต ที่ สามารถขุดพบในประเทศโคลอมเบี ย สะท้อนให้เห็ น ถึง
วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในอดีต นําท่านเที่ยวชมย่านแคนเดอลาเรี ย (La Candelaria) ย่าน
ประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่แห่ งกรุ ง โบโกตา ที่ ซ่ึงมีการรัก ษาและบูร ณะอาคารและสิ่ งก่ อสร้ างเก่าแก่ นับร้ อยปี
รวมถึงโบสถ์ที่มีอายุกว่า 400 ร้อยปี นําท่านเข้าชมความงามของโบสถ์ ซานฟรานซิสโก (San Francisco Church)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Holiday Inn Bogota Airport Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

23 ต.ค. 2562
เช้า
04.30 น.
06.44 น.
10.12 น.

โบโกตา – คูซโก้ (เปรู)
รับอาหารเช้าแบบ Breakfast box
นําท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินคูซโก้ ประเทศเปรู โดยเที่ยวบิน AV145 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินคูซโก้
นําท่านชมเมืองคูซโก้ เมืองหลวงของอาณาจักรอินคา ที่แผ่ขยายอํานาจจนกินพื้นที่ 2 ใน 3 ของอเมริ กาใต้ ตั้งอยู่
เหนื อระดับนํ้าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็ นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ลึกลับน่ าทึ่ง เป็ นชุมชน
เก่าแก่ของจักรวรรดิอินคาอันรุ่ งเรื อง ซึ่งยังคงทิ้งร่ องรอยความเจริ ญไว้ให้เห็นเป็ นซากปรักหักพักโบราณและ
โบราณวัตถุต่างๆ นําท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองคูซโก้ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น
เมืองมรดกโลกในปี 1983 นําท่านชมกําแพงหิ น หรื อที่รู้จกั ในนาม 12 Side Stone ที่สร้างขึ้นโอบล้อมเมืองเก่า
คูซโก้ กําแพงนี้สร้างจากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนําหิ นก้อนใหญ่มาเรี ยงกันสร้างเป็ นกําแพง
เมืองขนาดใหญ่ นับได้ ว่าเป็ นอีกสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองเก่ าคูซโก้ นําท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก้
นําท่านสู่ จตั ุรัสอาร์ ม (Arms Square) หรื อที่รู้จกั ในนาม จัตุรัสนักรบ (Square of the warrior) และเป็ นที่ต้ งั ของ
โบสถ์ลาคัมปาเนี ย (Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี 1576 และได้รับการยกย่องว่ า
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เป็ นโบสถ์ที่สร้างแบบสถาปัตกรรมโคโลเนี ยล บาโร๊ คที่สวยงามคู่เมืองคูซโก้มานาน อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
และเก็บภาพความประทับใจของเมืองคูซโก้ อดีตเมืองราชธานีที่รุ่งเรื องที่สุดของอเมริ กาใต้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

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

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Casa Adina Premium Valley Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

24 ต.ค. 2562

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองโอลันตาทัมโบ เพื่อขึ้นรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจักรอินคา มาชู ปิ คชู (Machu Picchu)
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก โดยรถไฟไต่ข้ ึนเทือกเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่ ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ความงามและความลึกลับของบรรยากาศโดยรอบที่เข้ากับสถานที่ ข้างทางเป็ นแม่น้ าํ อูรูบมั บา (Urubamba) ไหล
แรงคดเคี้ยวขนานไปกับทางรถไฟสู่ ปลายทางที่สถานี ที่ เมืองอควาส์ กาเลียนเต้ส์ (Aquas Calientes) จากนั้น
เดินทางโดยรถบัสสู่ มาชู ปิ คชู (Machu Picchu) นครที่ หายสาบสู ญไปของอาณาจักรอินคา บนยอดเขาสู งที่ถูก
หมอกปกคลุมอยูเ่ สมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งนี้จึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบ้านเมือง บ้านเรื อน
พระราชวัง วิหาร ซึ่งยังคงสภาพเดิมที่ดีราวกับได้รับการอนุ รักษ์ดูแลไว้อย่างน่ าอัศจรรย์ นครโบราณแห่ งนี้ ถูก
ค้นพบโดยฮิรัม บิงแฮม ซึ่งตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองที่ปรากฎชื่ ออยู่ในเอกสารโบราณ แต่กลับมาพบ
เมืองที่ ไม่ปรากฎอยู่ในเอกสารใดทั้งสิ้ น จึ งได้ต้ งั ชื่ อเมืองตามชื่ อภู เขาอันเป็ นที่ ต้ งั คื อ Machu Picchu ซึ่ งมี
ความหมายว่า Old Mountain และ ยังมียอดเขา Huayna Picchu หรื อ New Mountain ขนาบข้าง ตัวโบราณสถาน
มาชู ปิ คชู ซ่อนอยูบ่ นยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ที่แห่ งนี้ คือเมืองที่ไม่กี่ร้อยปี มานี้ ยงั มีผคู ้ นอาศัย ก่อนจะถูกทิ้ง
ร้างไปเมื่อสเปนเข้ามาปกครองในสมัยศตวรรษที่ 15 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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***** 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 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก้

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Sonesta Cusco Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

25 ต.ค. 2562
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ภูเขาสายรุ้ง (Rainbow Mountain) – คูซโก้
รับอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
นําท่านเดินทางสู่ภูเขาสีรุ้ง (Apu Winicunca) หรื อที่รู้จกั ในนาม Rainbow Mountain แห่ งประเทศเปรู ตั้งอยู่บน
เทื อ กเขาแอนดี ส ทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ของประเทศเปรู ซึ่ งอยู่ที่ร ะดับ ความสู ง 5,000 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้าทะเล ริ้ วสีเขียวคราม ม่วงอ่อน และสีทอง ซึ่งทอดเรี ยงรายไปตามแนวเขา ทําให้เกิดเป็ นภูเขาสายรุ ้งนั้น
เกิดจากการผสมตัวของแร่ ธาตุต่างๆ มาเป็ นระยะเวลาหลายล้านปี (การเดินทางไปชมภูเขาสี รุ้งต้องตื่นแต่เช้ามืด
ซึ่งไกด์ท้องถิ่น จะทําการนัดเวลาอีก ครั้ ง ทั้งนี้ ขอให้ท่านประเมิน ร่ างกายในการเดิ น ทางในระดับความสู ง
ประมาณ 4,500 – 5,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล หากลูกค้าท่านใดไม่ไหว แนะนําให้รอคณะทัวร์ และเดินเล่น
ในเมืองคูซโก้แทน)
รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic
นําท่านเดินแทรกกิ้งขึ้นภูเขาสีรุ้ง หรื อ หากท่านใดเดินไม่ไหว จะมีมา้ ของชาวบ้านคอยให้บริ การนักท่องเที่ยว
(ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 USD ต่อท่าน ซึ่งไม่ได้รวมในค่าทัวร์) เมื่อถึงภูเขาสี รุ้ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและ
ดื่มดํ่ากับธรรมชาติแห่ งเทือกเขาแอนดีส ที่ รังสรรค์สีสันตระกานตาให้นักท่ องเที่ยวได้มาสัมผัสและมาเยือน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่เมืองคูซโก้
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Sonesta Cusco Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

26 ต.ค. 2562

คูซโก้ – ปูโน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองปู โ น (Puno) เป็ นเมืองทางตะวัน ออกเฉี ยงใต้ข องประเทศเปรู ตั้งอยู่บนชายฝั่ งของ
ทะเลสาบติติกากา เป็ นเมืองหลวงของแคว้นปูโนและจังหวัดปูโน มีประชากรราว 100,000 คน เมืองก่อตั้งในปี
ค.ศ. 1668 โดยผูส้ าํ เร็ จราชการเปโดร เฟร์นนั เดซ เด กัสโตร ในฐานะเมืองหลวงของจังหวัดเปาการ์ โกยา ในชื่อ
ซานควนเบาติสตาเดปูโน ต่อจากนั้นเปลี่ยนชื่อมาเป็ น ซานการ์โลสเดปูโน เพื่อเป็ นเกียรติแก่พระเจ้าการ์โลสที่ 2
แห่ งสเปน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพและทิ ว ทัศน์ อนั สวยงามแห่ งเทื อกเขาแอนดีส ประเทศเปรู
ระหว่างการเดินทางทางนําท่านแวะชมเมือง Andahuaylillas และ เมือง Pucara ซึ่งเป็ นเมืองสําคัญของอาณาจักร
อินคา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองปูโน เมืองที่ระดับความสู งกว่านํ้าทะเล 3,830 เมตร หากมีเวลา นําท่านถ่ายรู ปกับจัตุรั ส
Plaza Republicana de Puno หรื อ จัตรัสอิสรภาพแห่ งปูโน จากนั้นนําท่านถ่ายภาพกับหมู่อาคารโบราณและ
โบสถ์ประจําเมืองปูโน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Sonesta Posada Puno Hotel**** หรื อเทียบเท่ า
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27 ต.ค. 2562

ล่องเรื อทะเลสาบติตกิ ากา – ลาปาซ (โบลิเวีย)

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบติติกากา (Titicaca lake) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส ระหว่างพรมแดนของประเทศ
โบลิ เ วี ย (แคว้น ลาปาซ) และเปรู (แคว้น ปู โ น) ถื อ ได้ว่ าเป็ นทะเลสาบที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก มี ค วามสู ง จาก
ระดับนํ้าทะเลเฉลี่ย 3,810 เมตร และยังเป็ นทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริ กาใต้เมื่อเทียบจากปริ มาณนํ้า
ซึ่งปริ มาณนํ้ามากมายเหล่านี้มาจากแม่น้ าํ สายหลัก 5 สาย ธารนํ้าแข็งที่ละลาย นํ้าฝน และลําธารขนาดเล็กอีกกว่า
20 แห่ ง ก่อนที่จะไหลลงสู่ แม่น้ าํ ริ โอ เดอ ซากัวเดโร รวมแล้วทะเลสาบแห่ งนี้ มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 8,372
ตารางกิโลเมตร นําท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรื อในทะเลสาบติติกากา จากฝั่งเปรู เดินทางข้ามพรมแดนไปยัง
อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบติติกากา เข้าสู่ประเทศโบลิเวีย ณ เมืองโคปาคาบานา หมู่บา้ นสวยริ มฝั่งทะเลสาบติติ
กากา ริ มพรมแดน เปรู -โบลิเวีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

หากมีเวลานําท่านแวะนมัสการรู ปปั้นศักดิ์สิทธิ์ พระแม่มารี แห่งคันดาลาเรี ย (Virgin de la Candelaria) หรื อ พระ
แม่สีดาํ (Dark Virgin or Black Madonna) ที่ มหาวิหารคันดาลาเรี ย นําท่านแวะชมโขดหิ นรู ปเสื อพูม่า ซึ่งเป็ น
ที่มาของชื่อทะเลสาบติติกากา ได้เวลานําท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาปาซ เมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลกแห่ งประเทศ
โบลิเวีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Las Posada Hotel Boutique **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
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28 ต.ค. 25652 ลาปาซ - นครโบราณ ติวานาคู เมืองมรดกโลกแห่ งโบลิเวีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นครโบราณติวานาคู (Tiwanaku) หรื อ ติฮวั นาคู (Tihuanaco) (ระยะทาง 72 กิโลเมตรใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองโบราณอีกแห่งที่ยงิ่ ใหญ่ในช่วงก่อนจักรวรรดิอินคาเรื องอํานาจ ได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 2000 เมืองโบราณแห่งนี้เป็ นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด
และตั้งอยูส่ ูงที่สุดในโบลิเวีย โดยอารยธรรมของชาวติฮวั นาคู เกิดก่อนอารยธรรมยิ่งใหญ่แห่ งอินคา ราว 1,500
ปี ก่อนคริ สตกาล และรุ่ งเรื องสูงสุดในช่วง ค.ศ. 900 มีการสร้างปิ ระมิด และ สถานที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ที่ใช้ในการบูชา
เทพเจ้าเฉกเช่นเดียวกับชาวอินคา นําท่านชมความยิง่ ใหญ่ในอดีตของชาวติฮวั นาคู นําท่านชมปิ ระมิดขั้นบันได
อคาปานา (Acapana Ziggurat) ที่ปัจจุบนั ก็ยงั ขุดค้นไม่เสร็ จสิ้น สันนิ ษฐานว่าหิ นที่ใช้สร้างปิ ระมิดแห่ งนี้ ได้ถูก
ชาวสเปนขนนําไปสร้างโบสถ์และสถานที่สาํ คัญๆในสเปน ระหว่างช่วงยุคล่าอาณานิ คมของสเปน ทําให้ปิระ
มิดแห่ งนี้ ไม่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามนักโบราณคดี สันนิ ษฐานว่าบริ เวณแห่ งนี้ ใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธี
สําคัญต่างๆ เนื่องจากมีลานกว้างโดยรอบ และยังมีร่องรอยของการสร้างบ้านเรื อน รายล้อมปิ ระมิดแห่ งนี้ ได้
เวลานําท่านชมประตูพระอาทิตย์ (Puerta Del Sol – The Gateway of the Sun) ประตู หินขนาดใหญ่ ซึ่ ง
สันนิษฐานว่า แกะสลักจากหินขนาดใหญ่กอ้ นเดียว มีน้ าํ หนักกว่า 10 ตัน และเจาะเป็ นช่องๆกว่า 48 ช่อง เป็ น
ประตูรับแสงอาทิตย์ในช่วงเช้า นอกจากนี้ ยงั มีการแกะสลักเทพพระอาทิตย์บริ เวณด้านหน้าประตูอีกด้วย ได้
เวลานําชมวิหารคาลาซาซายา (Kalasasaya Temple) เป็ นอีกวิหารหนึ่ งที่ สร้ างขึ้ นจากหิ น ขนาดใหญ่ และ
สันนิ ษฐานว่าเป็ นวิหาร ที่สร้างเพื่อทํานายฤดูกาลต่างๆ ของชาวติฮวั นาคู เพื่อการกสิ กรรมและการเก็บเกี่ยว
พืชผลในสมัยก่อน อิสระให้ท่านเก็บภาพความยิง่ ใหญ่และความเก่าแก่ของนครโบราณแห่งนี้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านสู่กรุ งลาปาซ เมืองหลวงประเทศโบลิเวีย ได้รับเลือกเป็ น 1 ใน 7 เมืองมหัศจรรย์แห่ งใหม่ของโลกในปี
2014 ทั้งนี้กรุ งลาปาซ เป็ นเมืองที่ต้งั สูงที่สุดในโลก ซึ่งเมืองหลวงแห่ งนี้ ต้ งั อยู่บนเทือกเขาแอนดีส สู งเหนื อกว่า
ระดับนํ้าทะเล 3,650 เมตร ท่านชมจตุรัสมูริลโล (Plaza Murillo) จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของอาคาร
รัฐสภาและหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจบ โบสถ์เก่าแก่ประจําเมือง นําท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์ซานฟรานซิสโก
(San Francisco Church) อาคารรัฐสภา และ สถานที่ทางราชการที่สาํ คัญที่ยงั คงสถาปั ตยกรรม โคโลเนี ยลอัน
สวยงาม จากนั้นนําท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพื่อชมความสวยงามของเมืองหลวงลาปาซ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั La Casona Hotel Boutique**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
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29 ต.ค. 2562 ทะเลเกลือ Uyuni ทะเลเกลือทีใ่ หญ่ ที่สุดในโลก
เช้า
05.00 น.
08.05 น.
09.05 น.

รับอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินลาปาซ
ออกเดินทางจากสนามบินลาปาซ (Lapas) สู่ สนามบิน อูยนู ิ (Uyuni) โดยเที่ยวบิน Z8 308
เดินทางถึงสนามบินอูยนู ิ
นําท่านสัมผัสประสบการณ์นงั่ รถ 4 WD มุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบนํ้าเค็มอูยูนิ (Uyuni) พื้นที่ซ่ึงเวิ้งว้างกว้างใหญ่สุด
ลูกหูลูกตา โดยมีน้ าํ ทะเลตื้นๆ ที่ขงั อยูท่ ี่พ้นื ได้สะท้อนฟ้าสีครามเบื้องบน ทั้งยังทอดตัวยาวไปจรดกับแผ่นฟ้ายัง
ที่แห่งหนึ่งไกลลิบๆ สุดสายตา ทําให้สถานที่แห่งนี้เสมือนแดนสวรรค์ในความคิดของใครหลายคน ทะเลสาบ
นํ้าเค็มอูยนู ิ (Uyuni) เป็ นทะเลสาบนํ้าเค็ม หรื อ ทะเลสาบแห้ง (salt flat หรื อ dry lake) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วย
พื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร และอยู่เหนื อระดับนํ้าทะเลราว 3,600 เมตร บนเทือกเขาแอนดีส ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของโบลิเวีย ด้วยความสูงถึงเพียงนี้จึงราวกับว่า Uyuni เป็ นดินแดนที่อยู่ท่ามกลางฟากฟ้าและ
ก้อนเมฆ ยามปกติจะเป็ นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ที่มีน้ าํ ทะเลขังอยูเ่ พียงตื้้ นๆ ส่ วนในบางฤดู นํ้าอาจระเหยออกจน
กลายเป็ นทะเลเกลือขาวโพลนซึ่งให้ความสวยงามไปอีกแบบ อิสระให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่ งใน
ชีวิตที่ได้มาเยือนทะเลเกลือหรื อทะเลสาบนํ้าเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมเก็บภาพผืนนํ้าสะท้อนอันสวยงามที่
เป็ นเอกลักษณ์ของทะเลเกลือแห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง Pinic Box

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อินคาฮัวซิ (Incahuasi Island) หรื อที่รู้จกั ในนามเกาะปลา (Fish Island) เป็ นเกาะหินที่เกิดขึ้นใจ
กลางทะเลเกลือแห่งนี้เกิดจากการทับถมของซากปะการังเป็ นเนินขึ้นมา เรี ยกได้ว่าเป็ นเนิ นหิ นเดียวที่เกิดขึ้นใน
บริ เวณทะเลสาบเกลือแห่ งนี้ และเป็ นเนิ นที่เต็มไปด้วยต้นกระบองเพชร นําท่านถ่ายรู ปความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติอีกแห่งของทะเลเกลือ ได้เวลานําท่านกลับสู่โรงแรมที่พกั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Colchani Hotel Luna Salada (Salt Hotel)**** หรื อเทียบเท่ า
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30 ต.ค. 2562

Eduardo Avaroa National Reserve, หุบเขาหิน “วัลเลย์ ออฟ รอค” , วิลลามาร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองทางตอนใต้ของประเทศโบลิเวีย มุ่งสู่ Eduardo Avaroa National Reserve ระหว่างทางนํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับทะเลสาบ Joyas Altoandinas หรื อที่รู้จกั ในนาม Jewels from the highland ซึ่งทะเลสาบแห่ ง
นี้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกฟลามิงโก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง Pinic Box

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาหิน (Valley of Rocks) อีกหนึ่ งทัศนี ยภาพที่สวยงามแห่ งประเทศโบลิเวีย ภูมิประเทศ
อันเกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ การกัดเซาะของลมผ่านก้อนหิ นขนาดต่างๆก่อให้เกิดประติมากรรมหิ น
ทางธรรมชาติในรู ปแบบต่างๆมากมาย ความสวยงามเปรี ยบได้กบั แกรนด์แคนย่อนแห่ งอเมริ กา อิสระให้ท่าน
ได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวิลลามาร์ (Villamar) เมืองทางตอนใต้ของโบลิเวีย เป็ น
เมืองที่มีทศั นียภาพทางธรรมชาติที่แปลกตา ทุ่งหญ้าสลับกับเนินหินและเนินดิน และมีแม่น้ าํ สายเล็กๆไหลผ่าน
นับเป็ นอีกหนึ่งเมืองที่มีธรรมชาติแบบทุ่งหญ้าที่ราบสูง อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บ ภาพธรรมชาติที่แตกต่าง
อีกแห่งของโบลิเวีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Siloli Dessert Hotel Tayka Del Desierto**** หรื อเทียบเท่ า
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31 ต.ค. 2562 ทะเลสาบโคโลราดา – ทะเลสาบเวอเด – ซานเปโตร เดอ อาตาคามา (ชิล)ี
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิน ทางสู่ ทะเลสาบโคโลราดา (Laguna Colorada) หรื อที่รู้จกั ในชื่อ ทะเลสาบแดง (Red Lagoon)
เนื่องจากบริ เวณทะเลสาบแห่งนี้มีสาหร่ ายสีแดงขึ้นเป็ นจํานวนมากจึงทําให้มองดูเหมือนนํ้าในทะเลสาบเป็ นสี
แดง นอกจากนี้ที่นี่ยงั เป็ นที่อยูข่ องฝูงนกฟลามิงโก กว่า 3 สายพันธุ์ และเป็ นทะเลสาบที่เรี ยกได้ว่าตั้งอยู่บนที่สูง
ที่สุด เนื่องจากตั้งอยู่เหนื อระดับ 4,800 เมตร ให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่ งโบลิเวีย ที่
สวยงามยิง่ และเรี ยกได้ว่า เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดชมหากได้มาเยือนโบลิเวีย อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความสวยงามของทะเลสาบโคโลราดา และฝูงนกฟลามิงโกตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางผ่านทะเลทรายดาลิ
(Desierto de Dali) ทะเลทรายที่ภูมิประเทศส่ วนใหญ่คล้ายนําก้อนกรวดเล็กๆมาโรยหลายพันตารางกิโลเมตร
อีกหนึ่งทัศนียภาพอันแปลกตาแห่งโบลิเวีย ท่านจะสัมผัสกับเนิ นทรายสลับ เป็ นทิวแถวสุ ดลูกตา นับได้ว่าเป็ น
อีกหนึ่งสถานที่ทางธรรมชาติที่น่าพิศวงแห่งโบลิเวีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง Pinic Box

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเวอเด (Laguna Verde) หรื อทะเลสาบมรกต (Green Lake) ทะเลสาบสีเทอควอยส์ อีก
หนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รังสรรค์ความแตกต่างและความมหัศจรรย์ให้กบั โบลิเวีย ทะเลสาบที่สะท้อน
ผิวนํ้าสีเขียวมรกตสวยงามยิง่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจ ได้เวลานําท่านเดินทางข้ามชายแดนสู่
เมืองซานเปโตร เดอ อาตาคามา (San Pedro de Atacama) ประเทศชิลี
นําท่านเดินทางสู่สนามบินคาลามา เพื่อเชคอิน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

21.09 น.
23.11 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA 155 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Holiday Inn Santiago Airport Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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1 พ.ย. 2562
เช้า
09.30 น.
11.27 น.

ปุนตาอาเรนัส (ชิล)ี

15.48 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก
ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก สู่ สนามบินปุนตาอาเรนัสโดยเที่ยวบิน LA293
อิสระอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย
เดินทางถึงสนามบินปุนตาอาเรนัส
นําท่านชมเมืองปุนตาอาเรนัส (Puta Arenas) เมืองซึ่งได้รับอิทธิพลและสถาปั ตยกรรมในแบบสเปน นําท่านชม
จตุรัสพลาซ่า เดออาร์ ม (Plaza de Arm) ซึ่งเป็ นจตุรัสใจกลางเมือง อันเป็ นที่ต้ งั ของอนุ สาวรี ย ์ Fernando de
Magellan ซึ่งชาวเมืองให้การนับถือเป็ นอย่างมาก และมีเรื่ องเล่าว่า หากได้จุมพิศที่นิ้วเท้าของรู ปปั้ นนี้ ท่านจะมี
โอกาสได้กลับมาเยือนเมืองนี้อีกครั้ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความน่าประทับใจ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Cabo De Hornos Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

2 พ.ย. 2562
เช้า

ปุนตาอาเรนัส – เปอร์ โตนาตาเลส – อุทยานแห่ งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ (พักค้าง 2 คืน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองเปอร์โตนาตาเลส (Puerto Natales) ประตูสู่อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่
(Torres del Paine National Park) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคมากายาเนสและลาอันตาร์ตี
กาชีเลนา (Magallanes and Antartica Chilena Region) โดยอุทยานแห่งนี้อยูห่ ่างจากเมืองปอร์โต นาตาเลส
(Puerto Natales) ไปทางตอนเหนือประมาณ 112 กิโลเมตร (70 ไมล์) และอยูห่ ่ างจากเมืองปุนตาอาเรนัส (Punta
Arenas) ประมาณ 312 กิโลเมตร (194 ไมล์) ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของ Patagonia Cordillera del Paine อุทยาน
แห่งชาติมีพ้นื ที่ครอบคลุม ภูเขา ธารนํ้าแข็ง ทะเลสาบ แม่น้ าํ รวมไปถึงพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ของชิเลียนปาตา
โกเนีย (Chilean Patagonia)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านชมทิวทัศน์และบันทึกภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ ตั้งแต่ธารนํ้าแข็ง ทะเลสาบและลากูน ตลอดจน
ธารนํ้าตลอดทางโดยมีจุดหมายสําคัญของการเดินทางชมความงามของอุทยานแห่ งนี้ คือ มิราดอร์ ลาส ตอร์ เรส
(Mirador Las Torres) จุดชมเสาหินแกรนิตยักษ์สญ
ั ลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติ ทอเรส เดลไพเน่ ซึ่งมีความหมาย
ว่า เสาหินของไพเน่ ตามชื่อเสาหินสามเสานี้เอง เสาหินแกรนิตแห่งนี้ ถูกธารนํ้าแข็งแกะสลักไว้กว่า 12 ล้านปี ที่
แล้ว ยอดหอคอยเสาหินที่สูงที่สุดคือ ไพเน่ กรานเด้ (Paine Grande) สูง 3,050 เมตร (10,000 ฟุต) แต่ยอดหอคอย
เสาหินที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็ นที่นิยมบันทึกภาพมากที่สุดคือ คัวนอส เดล ไพเน่ (Cuernos del Paine หรื อที่รู้จกั
ในนาม แตรไพเน่ Paine Horns)
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม

คํ่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Costa Australis Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)
3 พ.ย. 2562
เช้า

กลางวัน

Trekking อุทยานแห่ งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ในวันนีท้ ้งั วันจะเป็ นกิจกรรม Trekking ดังนั้นให้ ท่านเตรียมนา้ ดื่ม, ไม้เท้ า, ถุงมือ เพื่อเดินชมธรรมชาติใน
เส้ นทางธรรมชาติอนั สวยงามแห่ งทอเรส เดลไพเน่ สําหรับภูมิทศั น์ของอุทยานแห่งนี้มจี ุดเด่นอยูท่ ี่ เทือกเขากอร์
ดิเยร่ า (Cordillera del Paine) หินแกรนิตที่เวลาสะท้อนแสงแดดสีสวยจับใจ เป็ นศูนย์กลางของอุทยานและมีเขต
ติดต่อกับBernardo O'Higgins National Park และ Los Glaciares National Park ของอาร์เจนติน่า และเป็ นหนึ่ง
ในเทือกเขาที่ทา้ ทายสําหรับนักปี นเขา นอกจากนี้ยงั มีธารนํ้าแข็งเกรย์ Grey Glacier ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบชื่อ
เดียวกัน อุทยานแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1959 และองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ประกาศให้ เป็ นมรดก
โลก World Biosphere Reserve ในปี ค.ศ. 1978 อุทยานตั้งอยูป่ ลายสุดทางทิศใต้ของทุ่งนํ้าแข็งใต้ ภูมิทศั น์
ประกอบไปด้วยธารนํ้าแข็งหลายแห่ง ทะเลสาบ ลากูน และมีแม่น้ าํ สามสายไหลเข้าสู่เขตอุทยาน ได้แก่ แม่น้ าํ ปิ ง
โก (Pingo) แม่น้ าํ ไพเน่ (Paine) และแม่น้ าํ ดิกสัน (Dickson) ที่มีเฉดสีของนํ้าแตกต่างกันตั้งแต่ นํ้าเงินไปจนถึง
เขียว และยังก่อให้เกิดนํ้าตกสําคัญสามแห่งคือ นํ้าตกไพเน่ (Paine) นํ้าตกซัลโต้ กรานเด้ (Salto Grande) และนํ้า
ตกซัลโต้ ชิกโก้ (Salto Chico)
รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic Box
ช่วงบ่ายเป็ นการ Trekking และเดินชมธรรมชาติอนั สวยงาม ในอุทยานทอเรส เดล ไพเน่ ฝั่งชิเลียนปาตาโกเนี ย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Costa Australis Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)
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4 พ.ย. 2562

เปอร์ โตนาตาเลส – เอลคาลาฟาเต้ (อาร์ เจนตินา) – เอล ชัลเตน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างชิลีและอาร์เจนตินา นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาลาฟาเต้ (Calafate) ซึ่งปัจจุบนั
มีประชากร ประมาณ 3,000 คน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามทางตอนใต้ของ Lago Argentino สภาพทัว่ ไป ถูก
โอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี และเทือกเขาสูงใหญ่ สองฟากฝั่งของถนนสายหลักในหมู่บา้ น เรี ยงรายไปด้วย
โรงแรม ร้านขายของที่ระลึกที่ท่านสามารถเดินเที่ยวเล่นได้อย่างสบาย ชมย่านใจกลางเมืองเก่าที่มีอาคาร และ
สถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตัวในช่วงยุคบุกเบิก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอล ชัลเตน (El Chalten) หมู่บา้ นเล็กๆ แสนสงบที่อยู่ในเขตอุทยานแห่ งชาติลอส กลา
เซียเรส และเป็ นเมืองหน้าด่านของคนที่ปรารถนาจะยํ่าสองเท้าไปบนเทือกเขาแอนดีสที่อยู่ในเขตปาตาโกเนี ย
นักเดินเขามือสมัครเล่น มักจะเลือกเดิน ไปทะเลสาบคาปรี ซึ่ งระยะทางขึ้ นเขาราวๆ 7 กิโลเมตร เส้นทางนี้
นอกจากจะได้ชมทะเลสาบแล้วยังได้เห็นยอดเขา เซอร์โร ฟิ ทซ์ รอยด้วย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
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นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Senderos Hosteria *** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
5 พ.ย. 2562

เทรกกิง้ ยอดเขา เซอร์ โร ฟิ ทซ์ รอย

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินเท้าเทรกกิ้งสู่ทะเลสาบคาปรี ซึ่งท่านสามารถเห็นยอดเขาเซอร์โร ฟิ ทซ์รอย อันสวยงามแห่ งปาตาโก
เนีย และเป็ นเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการสัมผัสธรรมชาติอนั สวยงามสองข้างทาง นับ ได้ว่าหาที่
ใดเหมือนได้ไม่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยงามอีกแห่ งของ
ประเทศอาร์เจนตินา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic Box
ช่วงบ่ายเป็ นการ Trekking และเดินชมธรรมชาติอนั สวยงาม ในอุทยานทอเรส เดล ไพเน่ ฝั่งอาร์เจนตินาปาตาโก
เนีย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Senderos Hosteria *** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

6 พ.ย. 2562
เช้า

เอล ชัลเตน – เอล คาลาฟาเต้ – บัวโนสไอเรส

15.03 น

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาลาฟาเต้ (Calafate) เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่กรุ งบัวโนสไอเรส โดยเที่ยวบิน LA7733 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.20 ชัว่ โมง)
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน
เดินทางถึงสนามบินกรุ งบัวโนสไอเรส
นําท่ านเดิน ทางสู่ ก รุ งบัว โนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของอาร์ เจนติ นา เมืองใหญ่ อนั ดับสองของ
อเมริ กาใต้ รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางใต้ของแม่น้ าํ ริ โอเดอลาพลาตา (Rio de la
Plata) ถือว่าเป็ นอีกเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมยุโรปเป็ นอย่างมาก จนได้รับการขนานนามว่า "ปารี สแห่งอเมริ กาใต้"
เมืองนี้มีความเจริ ญและมีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในแถบลาตินอเมริ กา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

12.10 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั American Buenos Aires Hotel **** หรื อเทียบเท่า
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7 พ.ย. 2562

บัวโนสไอเรส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับทําเนี ยบประธานาธิบดี หรื อที่มีชื่อเรี ยกว่า “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลว่าบ้านสี
ชมพูหรื อบ้านสีกุหลาบเพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยูห่ น้า จัตุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้
ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปั ตยกรรม อาคารสํานักงานต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป นํา
ท่านเข้าชมมหาวิหารโรเซอร์เรตต้า (The Metropolitan Cathedral) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1677 และได้พงั ทลายลงใน
ปี 1753 ต่อมาได้มีการบูรณะสร้างโบสถ์แห่ งนี้ ข้ ึนมาใหม่โบสถ์แห่ งนี้ เป็ นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซาน
มาร์ติน นักปฎิวตั ิผยู ้ งิ่ ใหญ่และผูน้ าํ อิสรภาพสู่อาร์เจนตินา จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จตุรัสคองเกรส ซึ่งเป็ นที่ต้ งั
ของรัฐสภาแห่ งชาติ (Parliament House) นําท่าน ผ่านชมถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซึ่งชาว
อาร์เจนตินาอ้างว่าถนนสายนี้เป็ นถนนที่กว้างที่สุดในโลก ผ่านชมที่ต้ งั ของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco)
สร้างขึ้น ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของถนนแห่งนี้ เป็ นสถานที่ที่ธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็ นครั้งแรก เป็ น
ที่จดั ประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็ นสถานที่ฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร์ เจนตินา นําท่านเข้าชมที่
ฝังศพของเอวิต ้า เปรอง (Tomb of Evita Peron) หรื อ เอวา เปรอง อดี ตสตรี หมายเลขหนึ่ งของประเทศ
อาร์ เจนติน า ผูซ้ ่ ึ งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้น ายพลฮวน เปรอง ได้รับตําแหน่ งประธานาธิบดีแห่ ง
อาร์เจนตินา ด้วยคําแนะนําต่างๆของเธอ เอวิตา้ เปรอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ด้วยโรคมะเร็ ง
มดลูก ด้วยวัยเพียง 33 ปี เท่านั้น ซึ่งสร้างความเศร้าเสียใจกับประชาชนชาวอาร์เจนตินาเป็ นอย่างมาก ประวัติชีวิต
ของเอวามีคนนําไปทําหนังสือ ละครเวที และสร้างเป็ นภาพยนตร์ หลายเรื่ อง เรื่ องหนึ่ งที่ฮอลิวูด้ ได้เคยนํามาทํา
เป็ นภาพยนตร์นาํ แสดงโดย มาร์ดอนน่า และเพลงที่รู้จกั กันทัว่ โลก อย่าง Don’t Cry for me Argentina

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านสู่ ยา่ นลาโบกา (La Boca) ย่านที่อยูอ่ าศัยของชนชั้นแรงงาน มีสีสนั สดใสหลากหลายจนลายตา ได้รับการ
ก่อตั้งขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของกรรมกรท่าเรื อ โดยได้ต้งั ติดอยูร่ ิ มนํ้าพอดี ย่านนี้ได้ชื่อว่ามี
บ้านเรื อนที่สร้างด้วยสังกะสีแต่มีการนําสีสด ๆ แปลก ๆ มาทา จิตรกรเบนี โต กินเกลา มาร์ ติน เป็ นผูน้ าํ ในการ
ใช้สีของผูค้ นในย่านนี้ ในช่วงต้นๆ ศตวรรษ นําท่าน ชมย่านคาร์ เมนนิ โต้ (Carmanito) หมู่บา้ นแทงโก้ที่ยงั คง
รักษาความเป็ นเอกลักษณ์ความเป็ นชุมชนเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เพื่อเชคอิน
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8 พ.ย. 2562
00.05 น.

บัวโนสไอเรส (อาร์ เจนตินา) – อิสตันบูล
ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิ สตาริ นี (EZE) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16
(ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชัว่ โมง 40 นาที)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
22.30 น.
9 พ.ย. 2562
01.50 น.
14.50 น.

สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวัน และ อาหารคา่ บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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20 วัน แกรนด์ อเมริกาใต้
โคลอมเบีย – เปรู – โบลิเวีย – ชิลี – อาร์ เจนตินา
อัตราค่าบริ การ (บาท)
21 ต.ค. – 9 พ.ย. 2562
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
299,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
50,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TK เท่านั้น)
150,000
เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – หักค่าตัว๋ คืนท่านละ(BKK- IST-BOG//EZE-IST-BKK)
38,000
ค่าวีซ่าโคลอมเบีย (ไม่รวมในโปรแกรม) ท่านสามารถใช้วีซ่าอเมริ กา หรื อ เชงเก้น
3,000
Multiple 1 ปี เข้าได้
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กาใต้ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ นํ้าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, 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 ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าโคลอมเบีย ประมาณ 3,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 100,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อ เดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
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 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วน
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 คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิด การสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า โคลอมเบีย และ โบลิเวีย
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วัน)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่ ขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้ ไม่ได้ ) ห้ ามสวม
แว่นสายตา (รูปถ่ ายต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้ )
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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20 วัน แกรนด์ อเมริกาใต้
โคลอมเบีย – เปรู – โบลิเวีย – ชิลี – อาร์ เจนตินา
ราคาทัวร์ 299,900 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

21 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562
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

