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10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....คร้ังหน่ึงในชีวิตต้องไปเยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  มถุินายน – ตุลาคม 2563 

เร่ิมต้น 199,900 บาท  
21-30 ก.ค. / 11-20 ส.ค. / 13-22 ต.ค. 2563 

สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ)... เที่ยวครบ 3 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป 
รูปป้ันพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร / น า้ตกอกิวาสุอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลก  

มาชูปิคชู เมืองลีล้บัแห่งอาณาจกัรอนิคา  

10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  
 

Christ Redeemer 

Machu Picchu 

Iguazu Fall 
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ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิล้คาร์ขึน้ชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก (Christ The Redeemer) 
น า้ตกอกิวาซุ - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน า้ตกอกิวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์  

ลมิา (เปรู) ถิ่นก าเนิดจักรวรรดิอนิคา – คูซโก้ – มหัศจรรย์ มาชูปิคชู 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร 
 

08.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ฟรานซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

10.45 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินแอร์ฟรานซ์ เท่ียวบิน AF165 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 12.20 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ มีบริการ 
อาหารกลางวนั และอาหารค ่า บนเคร่ืองบิน 

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส แวะเปล่ียนเคร่ืองเป็นเท่ียวบิน AF442 
อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี และ ผอ่นคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG)  

23.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) สู่สนามบินริโอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซิล สัมผสั
ประสบการณ์บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

 
 

วนัทีส่อง ริโอเดอจาเนโร – เคเบิล้คาร์ขึน้ยอดเขาชูการ์โลฟ  
 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    
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  น าท่านเดินทางสู่ กรุงริโอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่ “เมืองแห่งพระเจา้” ส าหรับ
เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ถูกเอ่ยถึงอย่างเป็นทางการคร้ังแรก เม่ือ 500 กวา่ปีก่อน ในเดือนมกราคม ปี 2045 นกั
ส ารวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร์ เลมอส ล่องเรือมาถึงอ่าวแห่งน้ีและไดเ้รียกเมืองแห่งปากแม่น ้ าน้ีวา่ “ ริโอ 
เดอ จาเนโร” ซ่ึงมีความหมายว่า “แม่น ้ าแห่งเดือนมกราคม” น าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar 
Loaf  Mountain) เป็นยอดเขาท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากชายหาดเล่ืองช่ือ โคปาคาบานา ยอดเขาแห่งน้ี มีความสูง 1,400 
เมตร ซ่ึงสูงตระหง่านอยูท่ี่ปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา และตั้งโดดเด่นคู่กบัภูเขาคอร์โควาโด ท่าน
สามารถชมทิวทศัน์และภาพอนังดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จากมุมสู่ของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเท่ียวชมเมือง ริโอ เดอจาเนโร ซ่ึงเป็นประตูสู่ประเทศบราซิล ไดช่ื้อวา่ เป็นเมืองท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในโลก น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สนามกีฬามารากาน่า (Maracana stadium) ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเหมือนวิหาร
ของฟุตบอลบราซิล เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 3 ของเมือง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มี
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ของฟุตบอลบราซิลเกิดข้ึนท่ีน่ีมากมาย เช่น การยิงประตูท่ี 1,000 ของเปเล่ ต านาน
ลูกหนงัแซมบา้เม่ือ 40 ปีก่อน และยงัเป็นสนามท่ีเขาลงเล่นใหที้มชาติเป็นนดัแรกดว้ย สนามน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีจดัพิธี
เปิดการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2014 ท่ีบราซิลเป็นเจา้ภาพ รวมถึงจะใชจ้ดัพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ได้
เวลาน าท่านผา่นชมฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน Neteroi ก่อนลดัเลาะไปตามชายฝ่ังทะเล ผา่นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง
กอ้งโลก จนถึงหาดโคปาคาบานาท่ีมีความยาวกวา่ 4 กิโลเมตร น าท่านเช็คอินในโรงแรมท่ีพกั อิสระให้ท่าน
พกัผอ่นตามอธัยาศยัก่อนม้ืออาหารค ่า เพื่อปรับร่างกาย หรือหากท่านยงัไม่ง่วง ท่านสามารถเดินเล่นริมชายหาด
โคปาคาบานา หรือ เลือกชอ้ปป้ิง หรือท่านจะเลือกเล่นน ้าทะเล พกัผอ่นบนชายหาดอนัเล่ืองช่ือระดบัโลก 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Windsor Excelsior Copacabana Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  รูปป้ันของพระเยซู Christ of Redeemer – เทีย่วชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – อกิวาสุ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านนัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อนัเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันของพระเยซู ช่ือ Christ 

of Redeemer ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และ ไดรั้บการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ รูป
ป้ันพระเยซูท่ีมีความสูงประมาณ 700 เมตรน้ีตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโด เป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็น
เมืองและชายหาดท่ีสวยท่ีสุด นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนรถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรูปป้ันอนัเป็นท่ีเคารพ

http://travel.mthai.com/blog/4515.html
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สักการะของชาวบราซิลและคริสตศ์าสนิกชนทัว่โลกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ชาวบราซิลมกัจะกล่าวอา้งวา่ พระเจา้เป็น
ชาวบราซิล ซ่ึงอาจเป็นเพราะรูปป้ันพระเยซู ท่ียืนเพ่งมองมายงัเมืองราวกบัว่า ริโอ อยู่ในความคุม้ครองของ
พระองค ์(ทั้งน้ีการข้ึนสู่ยอดเขาข้ึนกบัสภาพอากาศ) อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

12.30 น. น าทา่นเดินทางสู่สนามบินริโอ เดอ จาเนโร 
14.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินริโอ เดอ จาเนโร เพื่อเดินทางสู่น ้าตกอิกวาสุ (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 
16.50 น. เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ  
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Recanto Park Hotel & Resort/ Viale Cataratas Foz **** หรือเทียบเท่า 
 

 
วนัทีส่ี่ น า้ตกอกิวาสุ (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – ล่องเรือเจทมาคูโค – เข่ือนอไิตปู – ลมิา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของน ้ าตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซ่ึงเป็นค ามาจากภาษากวารานี 

(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผา่ดั้งเดิม แปลวา่ “สายน ้าอนัยิง่ใหญ่”  คน้พบโดยนกัส ารวจชาวสเปนช่ือ AI VARO 
NUNES CABEZA DE VECA เม่ือปี ค.ศ. 1542 น ้ าตกอิกวาสุตั้งอยูบ่ริเวณรอยต่อพรมแดนระหวา่งประเทศ
บราซิลกบัประเทศอาร์เจนตินา เป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาใตแ้ละข้ึนช่ือวา่ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยใหญ่
กว่าน ้ าตกไนแองการ่าประมาณ 30 เท่า อย่างไรก็ตามขนาดของน ้ าตกใกล้เคียงกับน ้ าตกวิกตอเรียในทวีป
แอฟริกา น ้าตกอิกวาสุเกิดจากแม่น ้ าอิกวาสุซ่ึงไหลมาจากท่ีราบสูงปารานา ตกจากขอบท่ีราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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พื้นท่ีราบต ่ากวา่ จึงกลายเป็นน ้ าตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกวา่ 4 กิโลเมตร สูงกวา่ 269 ฟุต ประกอบดว้ยน ้ าตก
ใหญ่นอ้ยอีกกวา่ 275 แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณน ้ ามีมากถึง 13.6 
ลา้นลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูร้อน คือระหวา่งเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน ้ าจะลดลงเหลือ 2.3 ลา้นลิตร
ต่อวินาที บริเวณรอบๆ น ้ าตกจะเกิดละอองน ้ าอยู่ตลอดเวลาและมีเสียงดงัไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร บนฝ่ัง
ประเทศบราซิลจะมองเห็นน ้าตกไดท้ัว่ถึงและงดงาม น าท่านสัมผสับรรยากาศ น ้ าตกอิกวาสุ (ฝ่ังบราซิล) ซ่ึงเป็น
ฝ่ังท่ีท่านสามารถมองเห็นน ้ าตกไดท้ัว่ถึงและงดงามท่ีสุด ท่านจะไดส้ัมผสักบัความงามแสนมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาติ น ้ าตกทรงเกือกมา้ท่ีเกิดจากแม่น ้ าริโออิกวาสุทั้งสายไหลมาจากหนา้ผาเบ้ืองบนตกลงสู่หุบเหวยอ่ยๆ 
กวา่ 30 แห่ง พลงัน ้าตกท่ีตกลงมากระทบกอ้นหินเบ้ืองล่างก่อใหเ้กิดละอองน ้ากระเซ็นกระจายไปทัว่ปรากฏเป็น
รุ้งกินน ้ าสีสวยสดใส ซ่ึงท่านสามารถเดินเขา้ไปสัมผสักบัพลงัของธรรมชาติไดอ้ย่างใกลชิ้ด จากนั้นน าท่าน
ล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของแม่น ้ าอิกวาสุ และชมความงดงามของน ้ าตกแห่ง
น้ีแบบใกลชิ้ด (กรุณาเตรียมเส้ือผา้ 1 ชุด ส าหรับเปล่ียน หลงัล่องเรือแลว้)  

   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านชมเข่ือนอิไตปู (Taipu Dam) เข่ือนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซ่ึงในอดีตนั้นจดัว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ก่อนท่ีเข่ือนในประเทศจีนจะมีการก่อสร้างเสร็จ เข่ือนอิไตปูสร้างในปีค.ศ.1984 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1988 รวม
ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี ค าว่า “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผ่าดั้งเดิม แปลว่า 
“เสียงเพลงจากกอ้นหิน” เข่ือนอิไตปู กั้นแม่น ้ าปารานาบริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกบัประเทศ
ปารากวยั ซ่ึงนอกจากเป็นผนงักั้นน ้ าและผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัเป็นสะพานเช่ือมต่อระหวา่งสองประเทศอีก
ดว้ย ตวัเข่ือนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกวา่ 8 กิโลเมตร ใชค้อนกรีตในการก่อสร้างกวา่ 28 ลา้นตนั 
และใช้เหล็กมากขนาดท่ีว่าใช้สร้างหอไอเฟลไดถึ้ง 380 หอเลยทีเดียว ซ่ึงก็เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไดรั้บความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวไม่นอ้ย เน่ืองจากความอลงัการของเข่ือนแห่งน้ี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความน่า
ประทบัใจของเข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวปีอเมริกาใตแ้ห่งน้ี 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุ  
 

*** อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ภายในสนามบิน**** 
 

19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิกวาสุ สู่สนามบินเมืองลิมา (ประเทศเปรู)  
  สายการบินมีบริการของวา่งและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบิน 
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัทีห้่า ลมิา – เมืองโบราณปาชาคามา – พพิธิภัณฑ์ทองค า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซ่ึงมีความหมายวา่ “ผูส้ร้างโลก” เป็นเมืองโบราณ
ท่ีสร้างข้ึนและสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนระหวา่งปี 800-1450 ก่อนคริสตกาล ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุง
ลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจกัรอินคา บริเวณโดยรอบเป็นท่ีตั้งของพีระมิดหลากหลายรูปแบบท่ีไดมี้การขุด
คน้พบข้ึน และส่วนท่ีเรียกไดว้า่สมบูรณ์ท่ีสุดคือ วิหารปาชาคามา น าท่านเขา้ชมภายในวิหารและโบราณสถาน
โดยรอบท่ีไดข้ดุคน้พบในเมืองน้ี และชมความยิง่ใหญ่ของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคาอีกแห่งหน่ึง ไดเ้วลา
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Huaca Hualiamarca ซ่ึงเป็นพีระมิดดินขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านให้นกัท่องเท่ียวเก็บภาพ
และความน่าประทบัใจ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงท่ียงัคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไวอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดเมืองหน่ึง เมือง
ลิมาตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนช่ือฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี 1991 องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้
ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ทองค า (Golden Museum) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บ
รวบรวมศิลปะวตัถุซ่ึงท าดว้ยทองค าของชาวเปรูมาตั้งแต่อดีตกาล นบัเป็นพิพิธภณัฑ์เก็บวตัถุโบราณท่ีผลิตจาก
ทองค า อนัใหญ่เป็นอนัดบัสองของอเมริกาใต ้รองจากพิพิธภณัฑท์องค าในประเทศโคลมัเบีย จากนั้นน าท่านชม 
จตุัรัส อาร์ม (Plaza De Armas)  น าท่านแวะถ่ายรูปกบัท าเนียบรัฐบาล (Lima Parliament) ซ่ึงเด่นสง่าดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  น าท่านถ่ายรูปกบั  The Basilica Cathedral of Lima โบสถ์คาทอลิกท่ีสร้างตั้งแต่ 
ค.ศ.1535 น าท่านผา่นชมยา่นท่ีพกัอาศยัชานเมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นความงาม
ของบา้นและสวน จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์ซานฟรานซิสโก (San Franc Cisco Convent) ซ่ึงเป็นโบสถ์เรียก
ในภาษาสเปน โบสถ์แห่งน้ีไดส้ร้างอุทิศให้แก่ เซนตฟ์รานซิส  โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองลิมา ซ่ึงเมืองเก่า
แห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งและข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1991  

 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 

 

วนัทีห่ก ลมิา – คูซโก้ (ค้าง 2 คืน) – วหิารพระอาทติย์ – ก าแพงเมืองซัคเซฮัวมัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา เพื่อเดินทางสู่เมืองคูซโก ้อนัเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรอินคาอนัยิง่ใหญ่ มาชูปิคชู 

09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก ้(Cuzco) โดยเท่ียวบิน LA2123 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
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10.23 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก ้
น าท่านชมเมืองคูซโก ้เมืองหลวงของอาณาจกัรอินคา ท่ีแผข่ยายอ านาจจนกินพื้นท่ี 2 ใน 3 ของอเมริกาใต ้ตั้งอยู่
เหนือระดบัน ้ าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีลึกลบัน่าท่ึง เป็นชุมชน
เก่าแก่ของจกัรวรรดิอินคาอนัรุ่งเรือง ซ่ึงยงัคงทิ้งร่องรอยความเจริญไวใ้ห้เห็นเป็นซากปรักหกัพงัโบราณและ
โบราณวตัถุต่างๆ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมวิหารโคริคนัชา หรือท่ีรู้จกัในนาม วิหารพระอาทิตย ์(Qoriqancha, The Sun Temple) ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อถวายแด่เทพเจา้ดวงอาทิตย ์จากนั้นสัมผสักบัความมหศัจรรยใ์นการก่อสร้างท่ีแข็งแรงของก าแพงเมืองของ
ชาวอินคา ก าแพงซัคเซฮัวมัน (Sacsayhuaman) ท่ีสร้างข้ึนพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกัน
แผน่ดินไหว ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมของชาวอินคาอยา่งน่าประหลาดใจ ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางสู่หุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อนัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟ ท่ีจะเปิดให้ท่านเดินทาง
ไปชมส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอยา่งมาชู ปิคชู    
  

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Casa Adina Sacred Valley Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีเ่จ็ด  น่ังรถไฟไต่เขาขึน้สู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – คูซโก้ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ เพื่อข้ึนรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจกัรอินคา มาชู ปิคชู (Machu Picchu) 
1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่ล่าสุดของโลก โดยรถไฟไต่ข้ึนเทือกเขาแอนดิสอนัยิง่ใหญ่ ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม
ความงามและความลึกลบัของบรรยากาศโดยรอบท่ีเขา้กบัสถานท่ี ขา้งทางเป็นแม่น ้าอูรูบมับา (Urubamba) ไหล
แรงคดเค้ียวขนานไปกบัทางรถไฟสู่ปลายทางท่ีสถานีท่ี เมืองอควาส์ กาเลียนเตส์้ (Aquas Calientes) จากนั้น
เดินทางโดยรถบสัสู่ มาชู ปิคชู (Machu Picchu) นครท่ีหายสาบสูญไปของอาณาจกัรอินคา บนยอดเขาสูงท่ีถูก
หมอกปกคลุมอยูเ่สมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งน้ีจึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลกัษณะสภาพบา้นเมือง บา้นเรือน 
พระราชวงั วหิาร ซ่ึงยงัคงสภาพเดิมท่ีดีราวกบัไดรั้บการอนุรักษดู์แลไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ นครโบราณแห่งน้ีถูก
คน้พบโดยฮิรัม บิงแฮม ซ่ึงตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองท่ีปรากฏช่ืออยูใ่นเอกสารโบราณ แต่กลบัมาพบ
เมืองท่ีไม่ปรากฎอยูใ่นเอกสารใดทั้งส้ิน จึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือภูเขาอนัเป็นท่ีตั้งคือ Machu Picchu ซ่ึงมี
ความหมายวา่ Old Mountain และ ยงัมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ขนาบขา้ง ตวัโบราณสถาน
มาชู ปิคชู ซ่อนอยูบ่นยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ท่ีแห่งน้ีคือเมืองท่ีไม่ก่ีร้อยปีมาน้ียงัมีผูค้นอาศยั ก่อนจะถูกทิ้ง
ร้างไปเม่ือสเปนเขา้มาปกครองในสมยัศตวรรษท่ี 15 อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

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

 
 
 
 
 

 
 
บ่าย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส้นทาง 

การไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจและความประทบัใจท่ีคร้ังหน่ึงท่านไดม้าเยอืน เมืองโบราณอนั
ยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรอินคา เมืองโบราณท่ีหายสาบสูญมานาน และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก ้
 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 
วนัทีแ่ปด คูซโก้ – ก าแพงหิน 12 Side Stone – จัตุรัสอาร์ม – ลมิา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมยา่นเมืองเก่าของเมืองคูซโก ้เมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
1983 น าท่านชมก าแพงหิน หรือท่ีรู้จกัในนาม 12 Side Stone ท่ีสร้างข้ึนโอบลอ้มเมืองเก่าคูซโก ้ก าแพงน้ีสร้าง
จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการน าหินกอ้นใหญ่มาเรียงกนัสร้างเป็นก าแพงเมืองขนาดใหญ่ นบัได ้
ว่าเป็นอีกส่ิงมหัศจรรยข์องเมืองเก่าคูซโก้ น าท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก้ น าท่านสู่จตุัรัสอาร์ม 
(Arms Square) หรือท่ีรู้จกัในนาม จตุัรัสนกัรบ (Square of the warrior) และเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์ลาคมัปาเนีย 
(Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1576 และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นโบสถ์ท่ีสร้าง
แบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล บาโรกท่ีสวยงามคู่เมืองคูซโกม้านาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทบัใจของเมืองคูซโก ้อดีตเมืองราชธานีท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของอเมริกาใต ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก ้
14.44 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก ้สู่ สนามบินลิมา โดยเท่ียวบิน LA2038 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
16.10 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู น าท่านสู่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน KLM 
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19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิมา (LIM) สู่สนามบิน อมัสเตอร์ดมั (AMS) โดยสารการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) 
เท่ียวบินท่ี KL 744 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.30 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่ก้า อมัสเตอร์ดัม – กรุงเทพ 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 
15.05 น. เดินทางถึงกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอม็ (KLM) เท่ียวบินท่ี KL875  
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
09.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... (BON VOYAGE) 
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10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....เยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
ราคาทวัร์ 199,900 บาท : 21-30 ก.ค.2563 / 11-20 ส.ค.2563 / 13-22 ต.ค. 2563 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย. – ต.ค. 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 199,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 22,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  189,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเท่ียวบินของสายการบิน AF/ KLM เท่านั้น) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

160,000 - 190,000 

ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) (หกัค่าตัว๋ BKK- CDG-GIG//LIM-AMS-BKK) 50,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเท่ียวบราซิล – เปรู (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AF/KLM (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 น ้าด่ืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนกังานขบัรถ, ไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถ่ิน 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน  
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 45 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 
(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ และ

จะคืนมดัจ าใหท่้านเตม็จ านวน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุมของบริษทั

ฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

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

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว 
(ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
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10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....เยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
ราคาทวัร์ 199,900 บาท    21-30 ก.ค.2563    11-20 ส.ค.2563  

 13-22 ต.ค. 2563 
   

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 
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โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์........................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
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