
 

 

 

EHC-TK-20D-GRANDLATINAMERICA 

20 วนั แกรนด์อเมริกาใต้ 

โคลอมเบีย – เปรู – โบลเิวยี – ชิล ี– อาร์เจนตินา 
 

 

 

สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ) ... เที่ยวประเทศอเมริกาใต้ครบสูตร 

21 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 
299,900 บาท 

โคลอมเบีย – โบโกตา – เปรู – มาชูปิคชู – ภูเขาสายรุ้ง – ปูโน – ล่องเรือทะเลสาบ 
ตติกิากา – ลาปาซ – ทะเลเกลืออูยูนิ – ทะเลสาบโคโรราดา – อะตาคามา – ปุนตาอาเรนัส  

อุทยานแห่งชาตทิอเรส เดล ไพเน่ – แทรกกิง้เขาเซอร์โรฟิทซ์ รอย – เอล ชัลเตน  
บัวโนสไอเรส – อาร์เจนตนิา 



 

 

 

EHC-TK-20D-GRANDLATINAMERICA 

20 วนั แกรนด์อเมริกาใต้ 

โคลอมเบีย – เปรู – โบลเิวยี – ชิล ี– อาร์เจนตินา 
 

21 ต.ค. 2562  กรุงเทพ – อสิตนับูล 
 

07.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้และอาหารกลางวนั 

ระหว่างเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

15.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK800 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

 อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั ภายในสนามบินแห่งใหม่ของอิสตนับูล ซ่ึงเป็นสนามบินขนาดใหญ่ท่ีมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและร้านคา้ปลอดภาษีครบครัน 

 

22 ต.ค. 2562  อสิตนับูล – โบโกตา (โคลอมเบีย) 
 

01.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโบโกตา (BOG) โดยเท่ียวบิน TK800 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 13.45 ชัว่โมง) 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินโบโกตา นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  นาํท่านเท่ียวชม กรุงโบโกตา (Bogota) เมืองหลวงของโคลอมเบีย นาํท่านชมจตุัรัสโบลิวาร์ (Plaza de Bolivar) 

ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งอนุเสาวรีย ์ไซมอน โบลิวาร์  ผูน้าํแห่งการเคล่ือนไหวให้ประเทศในเขต
อเมริกาใตป้ลดแอกตวัเองจากการเป็นเมืองข้ึนของประเทศมหาอาํนาจผูล่้าอาณานิคม จนไดรั้บหรือท่ีรู้จกัใน
นาม “สงครามโบลิวาร์” โดยศิลปินชาวอิตาเล่ียนไดเ้ป็นผูรั้งสรรครู์ปป้ันน้ีในปี 1846 บริเวณจตุัรัสแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของอาคารท่ีทาํการของรัฐบาล โดยทางทิศเหนือเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัแห่งความยุติธรรม (Palace of 
Justice) อาคารท่ีเปรียบเหมือนสญัลกัษณ์แห่งความยติุธรรมของประเทศ ส่วนทางทิศใตข้องจตุัรัสเป็นท่ีตั้งของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย นาํท่านถ่ายรูปกบัหมู่อาคารในแบบโคโลเนียลสเปน ท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานและยงัคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบนั ทางตะวนัออกของจตุัรัสเป็นท่ีตั้งของวิหารแห่งโบโกตา 
(Primary Cathedral of Bogota) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างในศตวรรษท่ี 17 และยงัคงความงามจนปัจจุบนั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย  นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ทองคาํ (Gold Museum – El Museo del Oro) แห่งโคลอมเบีย ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น
พิพิธภณัฑท์องคาํท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั และ วสัดุอ่ืนๆจากทองคาํ
ในช่วง Pre-Hispanic มีช้ินงานลํ้ าค่าจัดแสดงกว่า 55,000 ช้ิน นอกจากน้ีในส่วนชั้นสอง และ ชั้นสามของ
พิพิธภณัฑ์ยงัจัดแสดง ขา้วของเคร่ืองใช้ในอดีตท่ีสามารถขุดพบในประเทศโคลอมเบีย สะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรมและการดาํรงชีวิตของชนเผา่พ้ืนเมืองในอดีต นาํท่านเท่ียวชมยา่นแคนเดอลาเรีย (La Candelaria) ยา่น
ประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่แห่งกรุงโบโกตา ท่ีซ่ึงมีการรักษาและบูรณะอาคารและส่ิงก่อสร้างเก่าแก่นับร้อยปี 
รวมถึงโบสถท่ี์มีอายกุว่า 400 ร้อยปี นาํท่านเขา้ชมความงามของโบสถ ์ซานฟรานซิสโก (San Francisco Church)  

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว Holiday Inn Bogota Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

23 ต.ค. 2562  โบโกตา – คูซโก้ (เปรู) 
 

เชา้ รับอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
04.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน 
06.44 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคูซโก ้ประเทศเปรูโดยเท่ียวบิน AV145 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
10.12 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก ้

นาํท่านชมเมืองคูซโก ้เมืองหลวงของอาณาจกัรอินคา ท่ีแผข่ยายอาํนาจจนกินพ้ืนท่ี 2 ใน 3 ของอเมริกาใต ้ตั้งอยู่
เหนือระดบันํ้ าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีลึกลบัน่าท่ึง  เป็นชุมชน
เก่าแก่ของจกัรวรรดิอินคาอนัรุ่งเรือง ซ่ึงยงัคงท้ิงร่องรอยความเจริญไวใ้ห้เห็นเป็นซากปรักหักพกัโบราณและ
โบราณวตัถุต่างๆ นาํท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองคูซโก ้เมืองท่ีไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็น
เมืองมรดกโลกในปี 1983 นาํท่านชมกาํแพงหิน หรือท่ีรู้จกัในนาม 12 Side Stone ท่ีสร้างข้ึนโอบลอ้มเมืองเก่า
คูซโก ้กาํแพงน้ีสร้างจากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนาํหินกอ้นใหญ่มาเรียงกนัสร้างเป็นกาํแพง
เมืองขนาดใหญ่ นบัได ้ว่าเป็นอีกส่ิงมหศัจรรยข์องเมืองเก่าคูซโก ้นาํท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก ้
นาํท่านสู่จตุัรัสอาร์ม (Arms Square) หรือท่ีรู้จกัในนาม จตุัรัสนักรบ (Square of the warrior) และเป็นท่ีตั้งของ 
โบสถล์าคมัปาเนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1576 และไดรั้บการยกย่องว่า
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เป็นโบสถท่ี์สร้างแบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล บาโร๊คท่ีสวยงามคู่เมืองคูซโกม้านาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และเก็บภาพความประทบัใจของเมืองคูซโก ้อดีตเมืองราชธานีท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของอเมริกาใต ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมวิหารโคริคนัชา หรือท่ีรู้จกัในนาม วิหารพระอาทิตย ์(Qoriqancha, The Sun Temple) ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อถวายแด่เทพเจา้ดวงอาทิตย ์จากนั้นสมัผสักบัความมหศัจรรยใ์นการก่อสร้างท่ีแข็งแรงของกาํแพงเมืองของ
ชาวอินคา ก ําแพงซัคเซฮัวมัน (Sacsayhuaman) ท่ีสร้างข้ึนพ่ือป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกัน
แผน่ดินไหว ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมของชาวอินคาอย่างน่าประหลาดใจ ไดเ้วลานาํ
ท่านเดินทางสู่หุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อนัเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟ ท่ีจะเปิดให้ท่านเดินทาง
ไปชมส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอยา่งมาชู ปิคชู    
  

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว Casa Adina Premium Valley Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 
 

24 ต.ค. 2562   นั่งรถไฟไต่เขาขึน้สู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – คูซโก้ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ เพ่ือข้ึนรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจกัรอินคา มาชู ปิคชู (Machu Picchu) 
1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่ล่าสุดของโลก โดยรถไฟไต่ข้ึนเทือกเขาแอนดิสอนัยิ่งใหญ่ ระหว่างทางท่านจะไดช้ม
ความงามและความลึกลบัของบรรยากาศโดยรอบท่ีเขา้กบัสถานท่ี ขา้งทางเป็นแม่นํ้ าอูรูบมับา (Urubamba) ไหล
แรงคดเค้ียวขนานไปกบัทางรถไฟสู่ปลายทางท่ีสถานีท่ี เมืองอควาส์ กาเลียนเตส์้ (Aquas Calientes) จากนั้น
เดินทางโดยรถบสัสู่ มาชู ปิคชู (Machu Picchu) นครท่ีหายสาบสูญไปของอาณาจกัรอินคา บนยอดเขาสูงท่ีถูก
หมอกปกคลุมอยูเ่สมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งน้ีจึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลกัษณะสภาพบา้นเมือง บา้นเรือน 
พระราชวงั วิหาร ซ่ึงยงัคงสภาพเดิมท่ีดีราวกบัไดรั้บการอนุรักษ์ดูแลไวอ้ย่างน่าอศัจรรย ์นครโบราณแห่งน้ีถูก
คน้พบโดยฮิรัม บิงแฮม ซ่ึงตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองท่ีปรากฎช่ืออยู่ในเอกสารโบราณ แต่กลบัมาพบ
เมืองท่ีไม่ปรากฎอยู่ในเอกสารใดทั้งส้ิน จึงได้ตั้งช่ือเมืองตามช่ือภูเขาอนัเป็นท่ีตั้ งคือ Machu Picchu ซ่ึงมี
ความหมายว่า Old Mountain และ ยงัมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ขนาบขา้ง ตวัโบราณสถาน
มาชู ปิคชู ซ่อนอยูบ่นยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ท่ีแห่งน้ีคือเมืองท่ีไม่ก่ีร้อยปีมาน้ียงัมีผูค้นอาศยั ก่อนจะถูกท้ิง
ร้างไปเมื่อสเปนเขา้มาปกครองในสมยัศตวรรษท่ี 15 อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยศยั  

 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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***** อิสระใหท่้านชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคา ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 
1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวติ ไม่ควรพลาดท่ีจะไดม้าเยอืน***** 

 
 
 
 
 

 
 
บ่าย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ ท่านจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเสน้ทาง 

การไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจและความประทบัใจท่ีคร้ังหน่ึงท่านไดม้าเยอืน เมืองโบราณอนั
ยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรอินคา เมืองโบราณท่ีหายสาบสูญมานาน และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
อีกดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก ้
 

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว Sonesta Cusco Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 1) 
 
25 ต.ค. 2562   ภูเขาสายรุ้ง (Rainbow Mountain) – คูซโก้ 
 

เชา้ รับอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
 นาํท่านเดินทางสู่ภูเขาสีรุ้ง (Apu Winicunca) หรือท่ีรู้จกัในนาม Rainbow Mountain แห่งประเทศเปรู ตั้งอยู่บน

เทือกเขาแอนดีส ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ เปรู ซ่ึงอยู่ท่ีระดับความสูง 5,000 เมตรเหนือ
ระดบันํ้ าทะเล  ร้ิวสีเขียวคราม ม่วงอ่อน และสีทอง ซ่ึงทอดเรียงรายไปตามแนวเขา ทาํใหเ้กิดเป็นภูเขาสายรุ้งนั้น 
เกิดจากการผสมตวัของแร่ธาตุต่างๆ มาเป็นระยะเวลาหลายลา้นปี (การเดินทางไปชมภูเขาสีรุ้งตอ้งต่ืนแต่เชา้มืด 
ซ่ึงไกด์ท้องถ่ินจะทาํการนัดเวลาอีกคร้ัง ทั้งน้ีขอให้ท่านประเมินร่างกายในการเดินทางในระดับความสูง
ประมาณ 4,500 – 5,000 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล หากลูกคา้ท่านใดไม่ไหว แนะนาํให้รอคณะทวัร์และเดินเล่น
ในเมืองคูซโกแ้ทน) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Picnic 
 

บ่าย นาํท่านเดินแทรกก้ิงข้ึนภูเขาสีรุ้ง หรือ หากท่านใดเดินไม่ไหว จะมีมา้ของชาวบา้นคอยให้บริการนักท่องเท่ียว 
(ค่าใชจ่้ายประมาณ 20-30 USD ต่อท่าน ซ่ึงไม่ไดร้วมในค่าทวัร์) เมื่อถึงภูเขาสีรุ้ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและ
ด่ืมดํ่ากบัธรรมชาติแห่งเทือกเขาแอนดีส ท่ีรังสรรค์สีสันตระกานตาให้นักท่องเท่ียวได้มาสัมผสัและมาเยือน 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองคูซโก ้
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คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว Sonesta Cusco Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 2) 
 
26 ต.ค. 2562  คูซโก้ – ปูโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองปูโน (Puno) เป็นเมืองทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศเปรู ตั้งอยู่บนชายฝ่ังของ
ทะเลสาบติติกากา เป็นเมืองหลวงของแควน้ปูโนและจงัหวดัปูโน มีประชากรราว 100,000 คน เมืองก่อตั้งในปี 
ค.ศ. 1668 โดยผูส้าํเร็จราชการเปโดร เฟร์นนัเดซ เด กสัโตร ในฐานะเมืองหลวงของจงัหวดัเปาการ์โกยา ในช่ือ 
ซานควนเบาติสตาเดปูโน ต่อจากนั้นเปล่ียนช่ือมาเป็น ซานการ์โลสเดปูโน เพ่ือเป็นเกียรติแก่พระเจา้การ์โลสท่ี 2 
แห่งสเปน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพและทิวทศัน์อนัสวยงามแห่งเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู  
ระหว่างการเดินทางทางนาํท่านแวะชมเมือง Andahuaylillas และ เมือง Pucara ซ่ึงเป็นเมืองสาํคญัของอาณาจกัร
อินคา 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมืองปูโน เมืองท่ีระดบัความสูงกว่านํ้ าทะเล 3,830 เมตร หากมีเวลา นาํท่านถ่ายรูปกบัจตุัรัส 
Plaza Republicana de Puno หรือ จตัรัสอิสรภาพแห่งปูโน จากนั้นนาํท่านถ่ายภาพกบัหมู่อาคารโบราณและ
โบสถป์ระจาํเมืองปูโน อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นผอ่นคลายอิริยาบถตามอธัยาศยั 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว Sonesta Posada Puno Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8B_%E0%B9%80%E0%B8%94_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
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27 ต.ค. 2562  ล่องเรือทะเลสาบตติกิากา – ลาปาซ (โบลเิวยี) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบติติกากา (Titicaca lake) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส ระหว่างพรมแดนของประเทศ

โบลิเวีย (แควน้ลาปาซ) และเปรู (แคว้นปูโน) ถือได้ว่าเป็นทะเลสาบท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงจาก
ระดบันํ้ าทะเลเฉล่ีย 3,810 เมตร และยงัเป็นทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดในอเมริกาใตเ้ม่ือเทียบจากปริมาณนํ้ า 
ซ่ึงปริมาณนํ้ ามากมายเหล่าน้ีมาจากแม่นํ้ าสายหลกั 5 สาย ธารนํ้ าแข็งท่ีละลาย นํ้ าฝน และลาํธารขนาดเลก็อีกกว่า 
20 แห่ง ก่อนท่ีจะไหลลงสู่แม่นํ้ าริโอ เดอ ซากวัเดโร รวมแลว้ทะเลสาบแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 8,372 
ตารางกิโลเมตร นาํท่านสมัผสัประสบการณ์ล่องเรือในทะเลสาบติติกากา จากฝ่ังเปรูเดินทางขา้มพรมแดนไปยงั
อีกฟากหน่ึงของทะเลสาบติติกากา เขา้สู่ประเทศโบลิเวีย ณ เมืองโคปาคาบานา หมู่บา้นสวยริมฝ่ังทะเลสาบติติ
กากา ริมพรมแดน เปรู-โบลิเวีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย หากมีเวลานาํท่านแวะนมสัการรูปป้ันศกัด์ิสิทธ์ิ พระแม่มารีแห่งคนัดาลาเรีย (Virgin de la Candelaria) หรือ พระ
แม่สีดาํ (Dark Virgin or Black Madonna) ท่ี มหาวิหารคนัดาลาเรีย นาํท่านแวะชมโขดหินรูปเสือพูม่า ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของช่ือทะเลสาบติติกากา ไดเ้วลานาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาปาซ เมืองหลวงท่ีสูงท่ีสุดในโลกแห่งประเทศ
โบลิเวีย 

  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Las Posada Hotel Boutique **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
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28 ต.ค. 25652 ลาปาซ - นครโบราณ ตวิานาคู เมืองมรดกโลกแห่งโบลเิวยี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่นครโบราณติวานาคู (Tiwanaku) หรือ ติฮวันาคู (Tihuanaco) (ระยะทาง 72 กิโลเมตรใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองโบราณอีกแห่งท่ียิง่ใหญ่ในช่วงก่อนจกัรวรรดิอินคาเรืองอาํนาจ ไดรั้บการยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 2000 เมืองโบราณแห่งน้ีเป็นเมืองโบราณท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุด
และตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโบลิเวีย โดยอารยธรรมของชาวติฮวันาคู เกิดก่อนอารยธรรมยิ่งใหญ่แห่งอินคา ราว 1,500 
ปีก่อนคริสตกาล และรุ่งเรืองสูงสุดในช่วง ค.ศ. 900 มีการสร้างปิระมิด และ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชใ้นการบูชา
เทพเจา้เฉกเช่นเดียวกบัชาวอินคา นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ในอดีตของชาวติฮวันาคู นาํท่านชมปิระมิดขั้นบนัได 
อคาปานา (Acapana Ziggurat) ท่ีปัจจุบนัก็ยงัขุดคน้ไม่เสร็จส้ิน สันนิษฐานว่าหินท่ีใชส้ร้างปิระมิดแห่งน้ีไดถู้ก
ชาวสเปนขนนาํไปสร้างโบสถแ์ละสถานท่ีสาํคญัๆในสเปน ระหว่างช่วงยุคล่าอาณานิคมของสเปน ทาํให้ปิระ
มิดแห่งน้ีไม่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าบริเวณแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธี
สาํคญัต่างๆ เน่ืองจากมีลานกวา้งโดยรอบ และยงัมีร่องรอยของการสร้างบา้นเรือน รายลอ้มปิระมิดแห่งน้ี ได้
เวลานาํท่านชมประตูพระอาทิตย ์(Puerta Del Sol – The Gateway of the Sun) ประตูหินขนาดใหญ่ ซ่ึง
สนันิษฐานว่า แกะสลกัจากหินขนาดใหญ่กอ้นเดียว มีนํ้ าหนักกว่า 10 ตนั และเจาะเป็นช่องๆกว่า 48 ช่อง เป็น
ประตูรับแสงอาทิตยใ์นช่วงเชา้ นอกจากน้ียงัมีการแกะสลกัเทพพระอาทิตยบ์ริเวณดา้นหน้าประตูอีกดว้ย ได้
เวลานําชมวิหารคาลาซาซายา (Kalasasaya Temple)  เป็นอีกวิหารหน่ึงท่ีสร้างข้ึนจากหินขนาดใหญ่และ
สันนิษฐานว่าเป็นวิหาร ท่ีสร้างเพื่อทาํนายฤดูกาลต่างๆ ของชาวติฮวันาคู เพื่อการกสิกรรมและการเก็บเก่ียว
พืชผลในสมยัก่อน อิสระใหท่้านเก็บภาพความยิง่ใหญ่และความเก่าแก่ของนครโบราณแห่งน้ีตามอธัยาศยั   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย            นาํท่านสู่กรุงลาปาซ เมืองหลวงประเทศโบลิเวีย ไดรั้บเลือกเป็น 1 ใน 7 เมืองมหัศจรรยแ์ห่งใหม่ของโลกในปี 
2014 ทั้งน้ีกรุงลาปาซ เป็นเมืองท่ีตั้งสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงเมืองหลวงแห่งน้ีตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส สูงเหนือกว่า
ระดบันํ้ าทะเล 3,650 เมตร ท่านชมจตุรัสมูริลโล (Plaza Murillo) จตุัรัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของอาคาร
รัฐสภาและหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจบ โบสถเ์ก่าแก่ประจาํเมือง นาํท่านถ่ายรูปกบั โบสถซ์านฟรานซิสโก 
(San Francisco Church) อาคารรัฐสภา และ สถานท่ีทางราชการท่ีสาํคญัท่ียงัคงสถาปัตยกรรม โคโลเนียลอนั
สวยงาม จากนั้นนาํท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์ (Cable Car) เพื่อชมความสวยงามของเมืองหลวงลาปาซ 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั La Casona Hotel Boutique****  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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29 ต.ค. 2562  ทะเลเกลือ Uyuni ทะเลเกลือทีใ่หญ่ที่สุดในโลก 
 

เชา้ รับอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
05.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินลาปาซ 
08.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินลาปาซ (Lapas) สู่ สนามบิน อูยนิู (Uyuni) โดยเท่ียวบิน Z8 308 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินอูยนิู 

นาํท่านสมัผสัประสบการณ์นัง่รถ 4 WD มุ่งหนา้สู่ ทะเลสาบนํ้ าเค็มอูยูนิ (Uyuni) พ้ืนท่ีซ่ึงเวิ้งวา้งกวา้งใหญ่สุด
ลูกหูลูกตา โดยมีนํ้ าทะเลต้ืนๆ ท่ีขงัอยูท่ี่พ้ืน ไดส้ะทอ้นฟ้าสีครามเบ้ืองบน ทั้งยงัทอดตวัยาวไปจรดกบัแผน่ฟ้ายงั
ท่ีแห่งหน่ึงไกลลิบๆ สุดสายตา ทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเสมือนแดนสวรรคใ์นความคิดของใครหลายคน  ทะเลสาบ
นํ้ าเค็มอูยนิู (Uyuni) เป็นทะเลสาบนํ้ าเค็ม หรือ ทะเลสาบแห้ง (salt flat หรือ dry lake) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ย
พ้ืนท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร และอยู่เหนือระดบันํ้ าทะเลราว 3,600 เมตร บนเทือกเขาแอนดีส ทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องโบลิเวีย ดว้ยความสูงถึงเพียงน้ีจึงราวกบัว่า Uyuni เป็นดินแดนท่ีอยู่ท่ามกลางฟากฟ้าและ
กอ้นเมฆ ยามปกติจะเป็นพ้ืนท่ีราบขนาดใหญ่ท่ีมีนํ้ าทะเลขงัอยูเ่พียงต้้ืนๆ ส่วนในบางฤดู นํ้ าอาจระเหยออกจน
กลายเป็นทะเลเกลือขาวโพลนซ่ึงใหค้วามสวยงามไปอีกแบบ อิสระใหท่้านไดส้ัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงใน
ชีวิตท่ีไดม้าเยอืนทะเลเกลือหรือทะเลสาบนํ้ าเค็มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พร้อมเก็บภาพผืนนํ้ าสะทอ้นอนัสวยงามท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของทะเลเกลือแห่งน้ี  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง Pinic Box 
  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่อินคาฮวัซิ (Incahuasi Island) หรือท่ีรู้จกัในนามเกาะปลา (Fish Island) เป็นเกาะหินท่ีเกิดข้ึนใจ
กลางทะเลเกลือแห่งน้ีเกิดจากการทบัถมของซากปะการังเป็นเนินข้ึนมา เรียกไดว้่าเป็นเนินหินเดียวท่ีเกิดข้ึนใน
บริเวณทะเลสาบเกลือแห่งน้ี และเป็นเนินท่ีเต็มไปดว้ยต้นกระบองเพชร นาํท่านถ่ายรูปความมหัศจรรยท์าง
ธรรมชาติอีกแห่งของทะเลเกลือ ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Colchani Hotel Luna Salada (Salt Hotel)**** หรือเทยีบเท่า  
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30 ต.ค. 2562  Eduardo Avaroa National Reserve, หุบเขาหิน “วลัเลย์ ออฟ รอค” , วลิลามาร์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองทางตอนใตข้องประเทศโบลิเวีย มุ่งสู่ Eduardo Avaroa National Reserve ระหว่างทางนาํ

ท่านแวะถ่ายรูปกบัทะเลสาบ Joyas Altoandinas หรือท่ีรู้จกัในนาม Jewels from the highland ซ่ึงทะเลสาบแห่ง
น้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกฟลามิงโก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง Pinic Box 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาหิน (Valley of Rocks) อีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามแห่งประเทศโบลิเวีย ภูมิประเทศ
อนัเกิดจากการรังสรรคข์องธรรมชาติ การกดัเซาะของลมผ่านกอ้นหินขนาดต่างๆก่อให้เกิดประติมากรรมหิน
ทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆมากมาย ความสวยงามเปรียบไดก้บัแกรนด์แคนย่อนแห่งอเมริกา อิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองวิลลามาร์ (Villamar) เมืองทางตอนใตข้องโบลิเวีย เป็น
เมืองท่ีมีทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีแปลกตา ทุ่งหญา้สลบักบัเนินหินและเนินดิน และมีแม่นํ้ าสายเล็กๆไหลผ่าน 
นบัเป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีธรรมชาติแบบทุ่งหญา้ท่ีราบสูง อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพธรรมชาติท่ีแตกต่าง
อีกแห่งของโบลิเวีย 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Siloli Dessert Hotel Tayka Del Desierto**** หรือเทียบเท่า  
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31 ต.ค. 2562  ทะเลสาบโคโลราดา – ทะเลสาบเวอเด – ซานเปโตร เดอ อาตาคามา (ชิล)ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโคโลราดา (Laguna Colorada) หรือท่ีรู้จกัในช่ือ ทะเลสาบแดง (Red Lagoon) 

เน่ืองจากบริเวณทะเลสาบแห่งน้ีมีสาหร่ายสีแดงข้ึนเป็นจาํนวนมากจึงทาํให้มองดูเหมือนนํ้ าในทะเลสาบเป็นสี
แดง นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นท่ีอยูข่องฝงูนกฟลามิงโก กว่า 3 สายพนัธุ ์และเป็นทะเลสาบท่ีเรียกไดว้่าตั้งอยู่บนท่ีสูง
ท่ีสุด เน่ืองจากตั้งอยู่เหนือระดบั 4,800 เมตร ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความมหัศจรรยท์างธรรมชาติแห่งโบลิเวีย ท่ี
สวยงามยิง่และเรียกไดว้่า เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดชมหากไดม้าเยือนโบลิเวีย อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความสวยงามของทะเลสาบโคโลราดา และฝูงนกฟลามิงโกตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางผ่าน ทะเลทรายดาลิ  
(Desierto de Dali) ทะเลทรายท่ีภูมิประเทศส่วนใหญ่คลา้ยนาํกอ้นกรวดเล็กๆมาโรยหลายพนัตารางกิโลเมตร 
อีกหน่ึงทศันียภาพอนัแปลกตาแห่งโบลิเวีย ท่านจะสมัผสักบัเนินทรายสลบัเป็นทิวแถวสุดลูกตา นับไดว้่าเป็น
อีกหน่ึงสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีน่าพิศวงแห่งโบลิเวีย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง Pinic Box 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเวอเด (Laguna Verde) หรือทะเลสาบมรกต (Green Lake) ทะเลสาบสีเทอควอยส์ อีก
หน่ึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีรังสรรคค์วามแตกต่างและความมหศัจรรยใ์หก้บัโบลิเวีย ทะเลสาบท่ีสะทอ้น
ผวินํ้ าสีเขียวมรกตสวยงามยิง่ อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางขา้มชายแดนสู่
เมืองซานเปโตร เดอ อาตาคามา (San Pedro de Atacama) ประเทศชิลี  
นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคาลามา เพื่อเชคอิน 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

21.09 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก โดยเท่ียวบิน LA 155 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
23.11 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก  
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Holiday Inn Santiago Airport Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
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1 พ.ย. 2562  ปุนตาอาเรนัส (ชิล)ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก 
11.27 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก สู่ สนามบินปุนตาอาเรนสัโดยเท่ียวบิน LA293 
 อิสระอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั 
15.48 น. เดินทางถึงสนามบินปุนตาอาเรนสั 
 นาํท่านชมเมืองปุนตาอาเรนสั (Puta Arenas) เมืองซ่ึงไดรั้บอิทธิพลและสถาปัตยกรรมในแบบสเปน นาํท่านชม

จตุรัสพลาซ่า เดออาร์ม (Plaza de Arm) ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง อนัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย ์Fernando de 
Magellan ซ่ึงชาวเมืองใหก้ารนบัถือเป็นอยา่งมาก และมีเร่ืองเล่าว่า หากไดจุ้มพิศท่ีน้ิวเทา้ของรูปป้ันน้ี ท่านจะมี
โอกาสไดก้ลบัมาเยอืนเมืองน้ีอีกคร้ัง อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความน่าประทบัใจ  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Cabo De Hornos Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
2 พ.ย. 2562  ปุนตาอาเรนัส – เปอร์โตนาตาเลส – อุทยานแห่งชาตมิรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเปอร์โตนาตาเลส (Puerto Natales) ประตูสู่อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ 
(Torres del Paine National Park)  อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภูมิภาคมากายาเนสและลาอนัตาร์ตี
กาชีเลนา (Magallanes and Antartica Chilena Region) โดยอุทยานแห่งน้ีอยูห่่างจากเมืองปอร์โต นาตาเลส 
(Puerto Natales) ไปทางตอนเหนือประมาณ 112 กิโลเมตร (70 ไมล)์ และอยูห่่างจากเมืองปุนตาอาเรนสั (Punta 
Arenas) ประมาณ 312 กิโลเมตร (194 ไมล)์ ตั้งอยูท่างตอนใตข้อง Patagonia Cordillera del Paine อุทยาน
แห่งชาติมีพ้ืนท่ีครอบคลุม ภูเขา ธารนํ้ าแข็ง ทะเลสาบ แม่นํ้ า รวมไปถึงพ้ืนท่ีป่าอนัอุดมสมบูรณ์ของชิเลียนปาตา
โกเนีย (Chilean Patagonia)  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย นาํท่านชมทิวทศัน์และบนัทึกภาพความอศัจรรยท์างธรรมชาติ ตั้งแต่ธารนํ้ าแข็ง ทะเลสาบและลากูน ตลอดจน
ธารนํ้ าตลอดทางโดยมีจุดหมายสาํคญัของการเดินทางชมความงามของอุทยานแห่งน้ีคือ มิราดอร์ ลาส ตอร์เรส 
(Mirador Las Torres) จุดชมเสาหินแกรนิตยกัษส์ญัลกัษณ์ของอุทยานแห่งชาติ ทอเรส เดลไพเน่ ซ่ึงมีความหมาย
ว่า เสาหินของไพเน่ ตามช่ือเสาหินสามเสาน้ีเอง เสาหินแกรนิตแห่งน้ีถูกธารนํ้ าแข็งแกะสลกัไวก้ว่า 12 ลา้นปีท่ี
แลว้ ยอดหอคอยเสาหินท่ีสูงท่ีสุดคือ ไพเน่ กรานเด ้(Paine Grande) สูง 3,050 เมตร (10,000 ฟุต) แต่ยอดหอคอย
เสาหินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมบนัทึกภาพมากท่ีสุดคือ ควันอส เดล ไพเน่ (Cuernos del Paine หรือท่ีรู้จกั
ในนาม แตรไพเน่ Paine Horns) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Costa Australis Hotel**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1) 
 
3 พ.ย. 2562  Trekking อุทยานแห่งชาตมิรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
ในวนันีท้ั้งวนัจะเป็นกจิกรรม Trekking ดังนั้นให้ท่านเตรียมน า้ด่ืม, ไม้เท้า, ถุงมือ เพ่ือเดินชมธรรมชาตใิน
เส้นทางธรรมชาตอินัสวยงามแห่งทอเรส เดลไพเน่ สาํหรับภูมิทศัน์ของอุทยานแห่งน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่ เทือกเขากอร์
ดิเยร่า (Cordillera del Paine) หินแกรนิตท่ีเวลาสะทอ้นแสงแดดสีสวยจบัใจ เป็นศูนยก์ลางของอุทยานและมีเขต
ติดต่อกบัBernardo O'Higgins National Park และ Los Glaciares National Park ของอาร์เจนติน่า และเป็นหน่ึง
ในเทือกเขาท่ีทา้ทายสาํหรับนกัปีนเขา นอกจากน้ียงัมีธารนํ้ าแข็งเกรย ์ Grey Glacier ท่ีไหลลงสู่ทะเลสาบช่ือ
เดียวกนั อุทยานแห่งน้ีไดก่้อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1959 และองคก์ารยเูนสโก ้ (UNESCO) ไดป้ระกาศให ้ เป็นมรดก
โลก World Biosphere Reserve ในปีค.ศ. 1978  อุทยานตั้งอยูป่ลายสุดทางทิศใตข้องทุ่งนํ้ าแข็งใต ้ ภูมิทศัน์
ประกอบไปดว้ยธารนํ้ าแข็งหลายแห่ง ทะเลสาบ ลากูน และมีแม่นํ้ าสามสายไหลเขา้สู่เขตอุทยาน ไดแ้ก่ แม่นํ้ าปิง
โก (Pingo) แม่นํ้ าไพเน่ (Paine) และแม่นํ้ าดิกสนั (Dickson) ท่ีมีเฉดสีของนํ้ าแตกต่างกนัตั้งแต่ นํ้าเงินไปจนถึง
เขียว และยงัก่อใหเ้กิดนํ้ าตกสาํคญัสามแห่งคือ นํ้าตกไพเน่ (Paine) นํ้าตกซลัโต ้กรานเด ้(Salto Grande) และนํ้ า
ตกซลัโต ้ชิกโก ้(Salto Chico)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Picnic Box 
 

ช่วงบ่ายเป็นการ Trekking และเดินชมธรรมชาติอนัสวยงาม ในอุทยานทอเรส เดล ไพเน่ ฝ่ังชิเลียนปาตาโกเนีย 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Costa Australis Hotel**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2) 
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4 พ.ย. 2562  เปอร์โตนาตาเลส – เอลคาลาฟาเต้ (อาร์เจนตนิา) – เอล ชัลเตน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนระหว่างชิลีและอาร์เจนตินา นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาลาฟาเต ้(Calafate) ซ่ึงปัจจุบนั
มีประชากร ประมาณ 3,000 คน ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามทางตอนใตข้อง Lago Argentino สภาพทัว่ไป ถูก
โอบลอ้มไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี และเทือกเขาสูงใหญ่ สองฟากฝ่ังของถนนสายหลกัในหมู่บา้น เรียงรายไปดว้ย
โรงแรม ร้านขายของท่ีระลึกท่ีท่านสามารถเดินเท่ียวเล่นไดอ้ย่างสบาย ชมย่านใจกลางเมืองเก่าท่ีมีอาคาร และ
สถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตวัในช่วงยคุบุกเบิก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองเอล ชลัเตน (El Chalten) หมู่บา้นเลก็ๆ แสนสงบท่ีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลอส กลา

เซียเรส และเป็นเมืองหนา้ด่านของคนท่ีปรารถนาจะย ํ่าสองเทา้ไปบนเทือกเขาแอนดีสท่ีอยู่ในเขตปาตาโกเนีย 
นักเดินเขามือสมคัรเล่น มกัจะเลือกเดินไปทะเลสาบคาปรี ซ่ึงระยะทางข้ึนเขาราวๆ 7 กิโลเมตร เส้นทางน้ี
นอกจากจะไดช้มทะเลสาบแลว้ยงัไดเ้ห็นยอดเขา เซอร์โร ฟิทซ ์รอยดว้ย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Senderos Hosteria *** หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 1) 
 
5 พ.ย. 2562  เทรกกิง้ยอดเขา เซอร์โร ฟิทซ์รอย  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินเทา้เทรกก้ิงสู่ทะเลสาบคาปรี ซ่ึงท่านสามารถเห็นยอดเขาเซอร์โร ฟิทซร์อย อนัสวยงามแห่งปาตาโก
เนีย และเป็นเสน้ทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสมัผสัธรรมชาติอนัสวยงามสองขา้งทาง นับไดว้่าหาท่ี
ใดเหมือนไดไ้ม่ อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยงามอีกแห่งของ
ประเทศอาร์เจนตินา 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Picnic Box 
 

ช่วงบ่ายเป็นการ Trekking และเดินชมธรรมชาติอนัสวยงาม ในอุทยานทอเรส เดล ไพเน่ ฝ่ังอาร์เจนตินาปาตาโก
เนีย สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Senderos Hosteria *** หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 2) 
 
6 พ.ย. 2562  เอล ชัลเตน – เอล คาลาฟาเต้ – บัวโนสไอเรส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาลาฟาเต ้(Calafate) เพื่อเชคอิน 
12.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงบวัโนสไอเรส โดยเท่ียวบิน LA7733 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.20 ชัว่โมง) 
  อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัภายในสนามบิน 
15.03 น เดินทางถึงสนามบินกรุงบวัโนสไอเรส 

นาํท่านเดินทางสู่กรุงบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของอาร์เจนตินา เมืองใหญ่อนัดบัสองของ
อเมริกาใต ้รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทางใตข้องแม่นํ้ าริโอเดอลาพลาตา (Rio de la 
Plata) ถือว่าเป็นอีกเมืองท่ีไดรั้บวฒันธรรมยโุรปเป็นอยา่งมาก จนไดรั้บการขนานนามว่า "ปารีสแห่งอเมริกาใต"้ 
เมืองน้ีมีความเจริญและมีความทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในแถบลาตินอเมริกา 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั American Buenos Aires Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
 



 

 

 

EHC-TK-20D-GRANDLATINAMERICA 

7 พ.ย. 2562  บัวโนสไอเรส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัทาํเนียบประธานาธิบดีหรือท่ีมีช่ือเรียกว่า “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลว่าบา้นสี

ชมพูหรือบา้นสีกุหลาบเพราะใชหิ้นสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยูห่นา้ จตุัรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้
ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปัตยกรรม อาคารสาํนักงานต่างๆท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะยุโรป นาํ
ท่านเขา้ชมมหาวิหารโรเซอร์เรตตา้ (The Metropolitan Cathedral) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1677 และไดพ้งัทลายลงใน
ปี 1753 ต่อมาไดมี้การบูรณะสร้างโบสถแ์ห่งน้ีข้ึนมาใหม่โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซาน
มาร์ติน นกัปฎิวติัผูย้ิง่ใหญ่และผูน้าํอิสรภาพสู่อาร์เจนตินา จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่จตุรัสคองเกรส ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament House) นาํท่าน ผ่านชมถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซ่ึงชาว
อาร์เจนตินาอา้งว่าถนนสายน้ีเป็นถนนท่ีกวา้งท่ีสุดในโลก ผ่านชมท่ีตั้งของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) 
สร้างข้ึน ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของถนนแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ีธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นคร้ังแรก เป็น
ท่ีจดัประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็นสถานท่ีฉลองชยัชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา นาํท่านเขา้ชมท่ี
ฝังศพของเอวิต้า เปรอง (Tomb of  Evita Peron) หรือ เอวา เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหน่ึงของประเทศ
อาร์เจนตินา ผูซ่ึ้งมีบทบาทสาํคญัในการผลกัดันให้นายพลฮวน เปรอง  ได้รับตาํแหน่งประธานาธิบดีแห่ง
อาร์เจนตินา ดว้ยคาํแนะนาํต่างๆของเธอ เอวิตา้ เปรอง เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ดว้ยโรคมะเร็ง
มดลูก ดว้ยวยัเพียง 33 ปีเท่านั้น ซ่ึงสร้างความเศร้าเสียใจกบัประชาชนชาวอาร์เจนตินาเป็นอยา่งมาก ประวติัชีวิต
ของเอวามีคนนาํไปทาํหนงัสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเร่ือง เร่ืองหน่ึงท่ีฮอลิวูด้ได้เคยนาํมาทาํ
เป็นภาพยนตร์นาํแสดงโดย มาร์ดอนน่า และเพลงท่ีรู้จกักนัทัว่โลก อยา่ง Don’t Cry for me Argentina 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย นาํท่านสู่ยา่นลาโบกา (La Boca) ยา่นท่ีอยูอ่าศยัของชนชั้นแรงงาน มีสีสนัสดใสหลากหลายจนลายตา ไดรั้บการ
ก่อตั้งข้ึนในกลางศตวรรษท่ี 19 เพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของกรรมกรท่าเรือ โดยไดต้ั้งติดอยูริ่มนํ้ าพอดี ยา่นน้ีไดช่ื้อว่ามี
บา้นเรือนท่ีสร้างดว้ยสงักะสีแต่มีการนาํสีสด ๆ แปลก ๆ มาทา จิตรกรเบนีโต กินเกลา มาร์ติน เป็นผูน้าํในการ
ใชสี้ของผูค้นในย่านน้ีในช่วงตน้ๆ ศตวรรษ นาํท่าน ชมย่านคาร์เมนนิโต ้(Carmanito) หมู่บา้นแทงโกท่ี้ยงัคง
รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นชุมชนเก่าแก่ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
20.30 น. นาํท่านเดินทางสู่เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เพื่อเชคอิน  
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8 พ.ย. 2562   บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตนิา) – อสิตนับูล 
 

00.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตนับูล (IST) โดยเท่ียวบิน TK16 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 16 ชัว่โมง 40 นาที) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบนิมบีริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนั และ อาหารค า่ บนเคร่ืองบิน 

22.30 น. เดินทางถึงนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
 

9 พ.ย. 2562  อสิตนับูล – กรุงเทพมหานคร 
 

01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 8 ชัว่โมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
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20 วนั แกรนด์อเมริกาใต้ 

โคลอมเบีย – เปรู – โบลเิวยี – ชิล ี– อาร์เจนตินา 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  21 ต.ค. – 9 พ.ย. 2562 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  299,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 50,000 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเท่ียวบินของสายการบิน TK เท่านั้น) 
 เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

150,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าตัว๋คืนท่านละ(BKK- IST-BOG//EZE-IST-BKK) 38,000 

ค่าวีซ่าโคลอมเบีย (ไม่รวมในโปรแกรม) ท่านสามารถใชว้ีซ่าอเมริกา หรือ เชงเกน้ 
Multiple 1 ปีเขา้ได ้

3,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ ์2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกาใต ้(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ้ าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าโคลอมเบีย ประมาณ 3,000 บาท  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน  
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)     (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือ เดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

EHC-TK-20D-GRANDLATINAMERICA 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา โคลอมเบีย และ โบลเิวยี 

 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วนั) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือขอยืน่ 

วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมกีารเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สาํเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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20 วนั แกรนด์อเมริกาใต้ 

โคลอมเบีย – เปรู – โบลเิวยี – ชิล ี– อาร์เจนตินา 
ราคาทัวร์ 299,900 บาท  21 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 
 
ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................  
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 635 1415 


