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05.00 น.
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สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกใน
เรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุ งเทพฯ - ดูไบ (สหรั ฐอาหรั บเอมิเรสต์ ) - ริโอเดอจาเนโร (บราซิล)
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสูน่ ครดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK385
(Airbus A380-800)
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูน่ ครริ โอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์
ไลน์ เที่ยวบินที่ EK247 (Boeing 777-300 ER)
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 30 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การ
พลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ
ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้
ถึงเมืองริ โอ เดจาเนโร หรื อ “แม่น ้าแห่งเดือนมกราคม” ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่งดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ด้ วยชายหาดชื่อดัง โคปาคาบานา และ อีปาเนมา ที่คนทั่ว
โลกกล่าวขวัญถึง รวมถึงเทศกาลคาร์ นิวลั เทศกาลรื่ นเริ งประจาปี ของชาวแซมบ้ า
ที่โลกต้ องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอันอลังการที่สุดที่โลกเคยมีมา แล้ วนาคณะ
เดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั WINDSOR ATLANTICA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เที่ยวนครริโอ เดอจาเนโร - รู ปปั ้นพระเยซูคริสต์ - สนามฟุตบอลมาราคา
นา
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ ้นสูย่ อดเขากอร์ โกวาโด จุดหมายปลายทางฝั นของนักท่องเที่ยวที่ยืนคูก่ บั
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์สร้ างขึ ้นนัน่ ก็คือ “รู ปปั น้ พระเยซูคริ สต์” แห่งเมืองริ โอ
เดจาเนโร (Rio de Janeiro) สัญลักษณ์อนั โด่งดังของบราซิล ถูกคัดเลือกให้ เป็ น 1
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

พุธ

พฤหัสบดี
(ใช้ เวลาในการบิน 6 ชัว่ โมง
55 นาที)
(ใช้ เวลาบิน 14.29 ชัว่ โมง)

Local
www.windsorhotels.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะสู่ เอสตาดิโอ โด มาราคานา สนามฟุตบอลขนาดยักษ์ จคุ นได้ 103,022
คน เพื่อให้ ท่านได้ ซื ้อของที่ระลึกจากทีมบราซิล เมืองริ โอ มีสวนพฤกษศาสตร์
ขนาดใหญ่ ต้ นไม้ ดอกไม้ นานาพันธุ์ที่นาเข้ าจากประเทศทังในแถบลาติ
้
นอเมริ กา
อเมริ กา และยุโรป ซึง่ มีการจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ และมีจดุ เด่นอยู่ที่ บัว
วิกตอเรี ยขนาดใหญ่ และทิวแถวของต้ นปาล์มที่ถกู ไว้ เป็ นแนวสวยงาม ท่ามกลาง
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ศุกร์
Buffet

Local
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18.00 น.
13 ก.พ. 59
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย
17.00 น.
19.00 น.

14 ก.พ. 59
08.00 น.
12.00 น.
18.00 น.
21.38 น.

ความเขียวขจี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั WINDSOR ATLANTICA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เที่ยวนครริโอ เดจาเนโร - ซูการ์ โลฟ - ฟาเวโล - ชมขบวนพาเหรดใน
เทศกาลคาร์ นิวัล (2016 RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE)
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาชมย่านชุมชนแออัดที่ ฟาเวลา (Favela) เป็ นภาพของบ้ านเรื อนปลูกไล่กนั ไป
บนภูเขาหลายร้ อยหลายพันหลัง ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ นักเตะชื่อดังหลายคน
ก็เติบโตมาจากที่นี่ทงั ้ โรนัลโด, โรนัลดินโญ จากนัน้ นาคณะขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้าขึ ้นสู่
ยอดเขาซูการ์ โลฟ (Pao De Acucar) หรื อภูเขาก้ อนน ้าตาลที่ตงอยู
ั ้ ่เคียงข้ างกับ
ยอดเขากอร์ โกวาโด แต่มีความสูงเพียงครึ่งหนึง่ ของรู ปปั น้ พระเยซูคริ สต์ เพื่อไปชม
ทัศนียภาพแบบ 360 องศาของเมืองริ โอ

Chinese
www.windsorhotels.com
เสาร์
Buffet

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
น าคณะเดิ น ทางเข้ า สู่ Sambodromo ซึ่ง เป็ นสถานที่ จัด งานคาร์ นิ วัล ซึ่งเป็ น
เทศกาลรื่ นเริ งประจาปี ของชาวแซมบ้ า ที่โลกต้ องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอัน
อลังการที่สุดที่ โลกเคยมีมา พาท่านชมขบวนพาเหรดอันงดงามตระการตา และ
ร่ ว มเป็ นก าลั ง ใจให้ กั บ ผู้ แข่ ง ขั น ขบวนพาเหรด 6 ที ม สุ ด ท้ าย 2016 RIO
CARNIVAL CHAMPION’S PARADE (แจ้ งผลการตัดสิน ผู้ชนะเวลาประมาณ
02.25-03.50 น.)

Chinese

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั WINDSOR ATLANTICA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ริโอ เดจาเนโร - บินสู่กรุ งซานเตียโก (สาธารณรั ฐชิลี)
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะเช็คเอ้ าท์ และเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางสูส่ นามบินกรุ งริ โอ เดอจาเนโร เพื่อเตรี ยมตัวบินสู่
ประเทศสาธารณรัฐชิลี
ออกเดินทางสูก่ รุ งซานเตียโก โดยสายการบินภายในประเทศ

www.windsorhotels.com

Local

อาทิตย์
Buffet
Chinese
Local
(ใช้ เวลาในการบิน 4 ชัว่ โมง
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01.15 น.

15 ก.พ. 59
08.00 น.
10.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.
16 ก.พ. 59
08.00 น.
12.00 น.
16.10 น.
18.00 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุ งซานเตียโก (Santiago De Chile) เมืองหลวง
ของประเทศชิลี
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SANTIAGO MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
กรุ งซานติอาโก (สาธารณรั ฐชิลี) - เที่ยวชมเมือง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมกรุ งซานติอาโก (Santiago De Chile) เป็ นเมืองหลวงของประเทศ
ชิลี (Chile) ตังอยู
้ ่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก และถูกโอบล้ อมไปด้ วยเทือกเขาแอนดีส
เป็ นเจ้ าของสถิติประเทศที่ยาวที่สดุ ในโลก ด้ วยความยาวกว่า 4,300 กิโลเมตร แต่
กว้ างแค่เพียง 180 กิโลเมตร มีความหลากหลายของภูมิประเทศ ตังแต่
้ ทะเลทราย
ที่แห้ งแล้ งที่สดุ ในโลก ธารน ้าแข็ง และฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังมีภเู ขาไฟรายล้ อมอีก
หลายแห่ง เป็ นประเทศที่ตงอยู
ั ้ ่บนวงแหวนแห่งไฟ หรื อ "ring of fire" ซึง่ เป็ นเขต
รอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ที่จะส่งผลให้ เกิดแผ่นดินไหว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะขึ ้นรถรางสูเ่ นินเขาซานคริ สโตบัล Cerro San Cristóbal ตังอยู
้ ่ใจกลางกรุ ง
ซานติอาโก 880 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ชาวสเปนได้ เปลี่ยนชื่อตามนักบุญ
Saint Christopher บนยอดเขามีประติมากรรมปูนปั น้ พระแม่มารี ขนาดความสูง
22.5 เมตร ซึง่ ได้ รับการบริ จาคจากฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1908 เนินเขานี ้เป็ นจุดชม
ทิวทัศน์ที่สงู ที่สดุ ของกรุ งซันติอาโก
นอกจากนี ้ยังมี
สวนพฤกษศาสตร์
สวนสาธารณะ และสวนสัตว์อีกด้ วย นาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ ทาเนียบ
ประธานาธิบดี (Palacio de la Moneda) สร้ างแบบนีโอคลาสสิค ในปี ค.ศ. 1799)
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน, ศาลฎีกา (Palacio de los Tribunales de Justicia)
เป็ นศิลปะแบบกรี ก-โรมัน, จตุรัสอาร์ มสั (Plaza de Armas) รายล้ อมรอบไปด้ วย
ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่งชาติ และมหาวิหาร (Metropolitan
Church) ตลาดกลาง (Mercado Central) ตลาดอาหารทะเลสด บรรยากาศแบบ
ท้ องถิ่น เนินเขาซานตาลูเซีย (Cerro Santa Lucia) มีปราสาทฮิดาลโก (Castillo
Hidalgo) เป็ นป้อมปราการในอดีต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SANTIAGO MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ซานติอาโก - ลิม่า (เปรู )
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้ เวลาเช็คเอ้ าท์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางสูส่ นามบินเพื่อเตรี ยมตัวออกเดินทางสูน่ ครลิมา่
ประเทศเปรู
ออกเดินทางสูน่ ครลิมา่ (Lima) ประเทศเปรู โดยสายการบินภายในประเทศ
**บินข้ ามผ่ านเวลาสากล**
ถึงสนามบิน Jorge Chavez International Airport ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง
แล้ วนาท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั JW MARRIOTT HOTEL LIMA หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

40 นาที)
www.marriott.com
จันทร์
Buffet

Local

Local
www.marriott.com
อังคาร
Buffet
Local
(ใช้ เวลาในการบิน 3 ชัว่ โมง
50 นาที)
www.marriott.com
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17 ก.พ. 59
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

15.00 น.
20.00 น.
18 ก.พ. 59
07.00 น.
11.10 น.
12.30 น.

13.00 น.
บ่าย

ลิม่า (เปรู ) - เมืองปารากัส - นาซก้ าไลน์ - ลิม่า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ถึงสนามบินลิมา Jorge Chavez International Airport จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่
เมืองปารากัส (Paracas) ในเขตอุทยานแห่งชาติ เมืองเล็กๆแห่งนีเ้ ป็ นเมืองตาก
อากาศชายฝั่ งทะเลแปซิฟิคที่นิยมของชาวเปรู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ ้นเครื่ องบินเล็กเพื่อชม Nazca Lines ความมหัศจรรย์และเร้ นลับเป็ นที่น่า
พิศวง ลายเส้ นนาซก้ าถูกมองเห็นจากเครื่ องบินด้ วยความบังเอิญ ในปี ค.ศ. 1940
โดยนักโบราณคดี Paul Kosok และเป็ นที่ยอมรับกันว่าคือสิ่งที่สะท้ อนอารยธรรม
เก่าแก่ของชาวนาซก้ าได้ ดีที่สดุ ในปี ค.ศ. 1994 องค์กรยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ ขึ ้น
ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกของประเทศเปรู ภาพลี ้ลับบนทะเลทรายที่ร้ ู จกั ในชื่อลาย
เส้ นนาซกา (Nasca Lines) ประกอบไปด้ วยรู ปลายเส้ นที่เน้ นความเป็ นธรรมชาติ
อย่างสัตว์และพื ช สร้ างความฉงนฉงายให้ เหล่านักโบราณคดี นักมานุษยวิทยา
และผู้หลงใหลในวัฒนธรรมโบราณของอเมริ กามาตลอด ในเวลาไล่เลี่ยกัน บรรดา
นักวิทยาศาสตร์ และมือสมัครเล่นทังหลายต่
้
างพากันตีความลายเส้ นเหล่านัน้ ไป
ต่างๆ นานา บ้ างว่าเป็ นถนนของชาวอินคา บ้ างว่ าเป็ นผังระบายน ้า หรื อไม่ก็เป็ น
ภาพที่ เอาไว้ ชื่นชมจากบอลลูนอากาศร้ อนยุคโบราณ บางทฤษฎี ก็บอกว่า เป็ น
ลานจอดยานอวกาศของมนุษย์ตา่ งดาว

จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางกลับสูล่ ิมา่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั JW MARRIOTT HOTEL LIMA หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ลิม่า - คุสโก - วิหารสุริยะเทพ - ป้อมปราการอินคา
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองคุสโก โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองคุสโก (Cuzco) อดีตเมืองหลวงศูนย์กลางอาณาจักรอินคา บน
เทือกเขาแอนดีส ที่ตงอยู
ั ้ ่สงู กว่าระดับน ้าทะเลกว่า 3,400 เมตร คุสโกเป็ นเมืองที่
สวยและมีเสน่ห์ในตัวเอง อีกทังยั
้ งเป็ นจุดเริ่ มต้ นการเดินทางสูด่ ินแดนศักดิ์สิทธิ์
ของชาวอินคาที่เรี ยกกันว่า “อินคาเทรล”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมืองคุสโก เสน่ห์เมืองเก่าผสมผสานอารยธรรมที่แตกต่าง เมืองนี ้ตังถิ
้ ่น
ฐานมาเป็ นพันปี และเจริ ญรุ่ งเรื องถึงขีดสุดโดยชาวเผ่าอินคา เข้ ามามีอานาจโดย
ใช้ เมืองคุสโก (ตามภาษาเกอชัว (Quechua) ภาษาของชาวอินคาโบราณแปลว่า
“สะดือของโลก”) เป็ นศูนย์กลางอานาจขยายอิทธิพลไปทัว่ เทือกเขาแอนดีส ตังแต่
้
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงสิ ้นสุดลงในคริ สต์ศตวรรษที่ 16 โดยการรุ กรานจาก
สเปนในช่วงล่าอาณานิคม ชมสถาปั ตยกรรมยุคก่อนอินคา ,อินคา ,สเปน และ
รวมไปถึงอารยธรรมสมัยใหม่ ปลาซ่าเดออาร์ มสั (Plaza de Armas) จัตรุ ัสกลาง
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เมือง แหล่งพบปะของชาวอินคา ตรงกลางเป็ นสวนสาธารณะ มีน ้าพุ รู ปปั น้
ล้ อมรอบด้ วยอาคารเก่า
ๆ
เรี ยงรายด้ วยร้ านค้ าและร้ านอาหารที่ทนั สมัย
บรรยากาศย้ อนยุคแบบชิลล์เอ๊ าท์ ชมโบสถ์แห่งเมือง Cathedral of Cusco
ก่อสร้ างขึ ้นในยุคอาณานิคม สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค โบสถ์แห่งนี ้ก็สร้ างขึ ้นบน
ฐานของราชวังเดิมของชาวอินคาและยุคก่อนอินคา
ชมโบสถ์ซานโตโดมิงโก้
(Church of Santo Domingo) โบสถ์แห่งนี ้สร้ างทับลงบนศาสนสถานดังเดิ
้ มที่
เรี ยกว่า โคริ กนั ชา (Qoricancha) วิหารแห่งสุริยา หรื อ Temple of the Sun ของ
ชาวอินคา ซึง่ เดิมเรี ยกว่า อินติคนั ชา (Inti Kancha) หรื อวิหารทองคา ที่ชาวอินคา
ใช้ บวงสรวงสุริยะเทพ ว่ากันว่าในยุคอินคานัน้ โครงสร้ างหินขนาดใหญ่ ที่ทาเป็ น
ห้ อง ๆ เหล่านี ้ฉาบทาไปด้ วยทองคาล้ วน ๆ แล้ วพาท่านออกนอกตัวเมืองเพื่อชม
โบราณสถานแซคไซวามาน (Sacsayhuaman) อดีตป้อมปราการขนาดใหญ่
สร้ างจากหินแกรนิต เรี ยงเข้ ามุมกันหินแต่ละก้ อนหนัก90-120 ตัน ไม่มีทราบแน่
ชัดว่าใครเป็ นผู้สร้ าง (ก่อนยุคอินคา) และสร้ างไว้ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร หลักฐาน
ทางโบราณคดีบ่งบอกว่า ใช้ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปั จจุบนั มีงานเทศกาล
เฉลิมฉลองทุก ๆ ปี ในวันที่ 24 มิถนุ ายน โดยมีผ้ คู นแต่งกายชุดพื ้นเมืองออกมา
เต้ นรากันอย่างงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั JW MARRIOTT HOTEL CUSCO หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
คุสโก - มาชูปิกชู (เมืองมรดกโลก) - คุสโก
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูม่ าชู ปิ กชู ได้ รับการโหวตให้ เป็ น New7Wonders of the world และ
ได้ จดั อันดับแลนด์มาร์ กที่สาคัญที่สดุ ในโลก ทังความยิ
้
่งใหญ่ และความสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโบราณของชาวอินคา มาชูปิกชู เมืองสาบสูญแห่ง
อินคา นครกลางฟ้าแห่งนี ้ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนเดส ประเทศเปรู เนื ้อที่
ประมาณ 13 ตร.กม.ของหุบเขาอุรุบมั บ้ า ที่ความสูง 2,430 เมตรระดับน ้าทะเล
เป็ นอาณาจักรที่เคยเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต ถูกทิ ้งร้ างเอาไว้ และถูกปกคลุมอยู่ด้วยป่ า
ดงดิบนานนับศตวรรษ นักผจญภัยชาวอเมริ กนั ฮีราม บิงแฮม ได้ ถกู พาไปหามัน
ในปี ค.ศ.1911 โดยเด็กหนุ่มท้ องถิ่นวัยเพียง 10 ขวบ ปั จจุบนั เชื่อกันว่า ที่นี่เป็ นที่
พักผ่อนของชนชันสู
้ งชาวอินคา คาดว่าสร้ างขึ ้นราวปี ค.ศ. 1450 โดยจักรพรรดิปา
ชากูตีของชาวอินคา มาชูปิกชู ถูกปล่อยทิ ้งไว้ นบั ร้ อยปี เพราะชาวสเปนได้ เข้ ามา
ล่าอาณานิคม และฆ่าชาวเปรู และชาวอินคา เมืองอินคาเลยถูกปล่อยร้ างไว้ จน
กระ ทัง่ ฮีรามมาค้ นพบ แล้ วแพร่ กระจายข่าวไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าชมนครที่สาบสูญ "The Lost City of the Incas" โบราณสถานถูกสร้ าง
เป็ นลักษณะขันบั
้ นไดไล่ลงมาตามความชันของหุบเขา แต่ละชันสู
้ ง 3-4 เมตร มี
จานวนทังหมด
้
40 ชันซึ
้ ง่ ถูกเชื่อมถึงกันด้ วยบันไดกว่า 3,000 ขัน้ และมีสิ่งก่อสร้ าง
ซึง่ สร้ างด้ วยหินกว่า 200 หลัง สมมติฐานจากนักสารวจและผู้ค้นพบ เปิ ดเผยว่า
มาชูปิกชู เคยถูกปกครองโดยนักบวชของลัทธิบชู าสุริยะ และมีการทาพิธีถวาย
หญิงสาวเป็ นเครื่ องสังเวยแก่พระเจ้ าของพวกเขา ที่นี่ยงั เป็ นป้อมปราการสุดท้ าย
ของชาวอินคาที่ตอ่ สู้กบั ชาวสเปนอีกด้ วย อีกสมมติฐานหนึง่ ว่า มาชูปิกชู น่าจะ
เป็ นที่พกั ตากอากาศสาหรับเชื ้อพระวงศ์ในฤดูร้อน ประกอบด้ วยวัง มีวิหารและ
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คฤหาสน์ ล้ อมอยู่รอบ ๆ รวมไปถึงที่พกั ของผู้ทางานในสถานที่นนั ้ ๆ ด้ วย คาดว่า
น่าจะมีผ้ อู าศัยอยู่ไม่เกิน 750 คน จนกระทัง่ ถูกชาวสเปนมายึดดินแดนในอีก 80 ปี
ต่อมา
คณะเดินทางกลับเมืองคุสโก้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั JW MARRIOTT HOTEL CUSCO หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
คุสโก - ลิม่า - เที่ยวชมเมืองหลวงของเปรู
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองลิมา่ ประเทศเปรู โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองลิมา่ รถปรับอากาศรอรับคณะแล้ วออกเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวกรุ งลิมา (Lima) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศเปรู ศูนย์กลาง
การขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้ วย ลิมาตังขึ
้ ้น
โดยฟรันซิสโก ปี ซาร์ โร ผู้พิชิตชาวสเปน ในปี ค.ศ. 1535 โดยให้ ชื่อว่า นครแห่ง
กษัตริ ย์ (City of Kings) ลิมา เป็ นเมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรู และนครหลวงที่
สาคัญที่สดุ ในทวีปอเมริ กาใต้ ประเทศเปรู มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของอเมริ กา
ใต้ และเป็ นต้ นกาเนิดของแม่น ้าอเมซอน เป็ นประเทศที่มีความหลากหลายในด้ าน
ชาติพนั ธุ์ ชนพื ้นเมืองเชื ้อสายสเปนผสมกับอินเดียนแดง, อัฟริ กา, จีน, และญี่ปนที
ุ่ ่
เข้ ามาตังรกราก
้
นาวัฒนธรรมมาเผยแพร่ อย่างลึกซึ ้ง นาท่านเข้ าสูศ่ นู ย์กลาง
ประวัติศาสตร์ เมืองลิมา" (Historic Centre of Lima) ตังอยู
้ ่ในใจกลางเมืองลิมา
ประกอบไปด้ วยเหล่าอาคาร รวมไปถึงสิ่งก่อสร้ างที่มีความสาคัญหลายแห่ง ซึง่
ต่อมาได้ ถกู ประกาศให้ เป็ นมรดกโลก ในปี 1988 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor)
จัตรุ ัสเก่าแก่จดุ กาเนิดของเมือง
รอบจัตรุ ัสนันเรี
้ ยงรายไปด้ วยเหล่าอาคารที่มี
สาคัญ อาทิทาเนียบประธานาธิบดี, วังอาร์ คบิชอป (Archbishop Palace), วิหาร
แห่งลิมา (Lima Cathedral) วิหารคาทอลิกที่สร้ างขึ ้นเมื่อครัง้ สเปนเข้ ามายึดครอง
, ศาลาเทศบาลเมือง สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมที่งดงาม นาท่านเข้ าสูย่ ่าน San
Isidro เพื่อไปชมโบราณสถานอันลือชื่อ อัวกา อัวยามาร์ กา (Huaca
Huallamarca) ปิ รามิดสมัยพรี อินคา เชื่อกันว่าชาวเปรู ในอตีตได้ สร้ างไว้ เพื่อบูชา
เทพเจ้ าโดยสร้ างจากอิฐผสมกับดิน ซึง่ ปั จจุบนั ทางรัฐบาลเปรู ได้ ทาการบูรณะ
ซ่อมแซม ให้ อยู่ในสภาพเดิม นาคณะเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรมย่าน มิราฟอเรส
(Miraflores) เมืองตากอากาศที่สดุ แสนโรแมนติค ริ มมหาสมุทรแปซิฟิก ร่ มรื่ นด้ วย
สวนสาธารณะและชายหาดที่งดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั JW MARRIOTT HOTEL LIMA หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ลิม่า - บินสู่เมืองอิกวาซู - นา้ ตกอิกวาซู (ฝั่ งอาร์ เจนตินา)
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิกวาซู โดยสายการบิน Land Airline
เที่ยวบินที่ LA2443 (Airbus 319)
ถึงสนามบินอิกวาซู รถรอรับคณะแล้ วเดินทางสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติอิกวาซู เป็ น 1

Local
www.ramada.com
ศุกร์
Buffet
(ใช้ เวลาในการบิน 1 ชัว่ โมง
25 นาที)
Chinese

Local
www.marriott.com
อาทิตย์
Buffet
(ใช้ เวลาในการบิน 4 ชัว่ โมง
10 นาที)
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18.37 น.

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ ครอบคลุมพรมแดนระหว่าง
ประเทศอาร์ เจนตินาและบราซิล จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าสูอ่ ทุ ยาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PANORAMIC GRAND IGUAZU HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
ชมนา้ ตกอิกวาซู (ฝั่ งอาร์ เจนตินา) - ล่ องเรื อชมนา้ ตก - ท่ องป่ าร้ อนชืน้
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชมน ้าตกอิกวาซู (ฝั่ งอาร์ เจนตินา) ฝั่ งด้ านนี ้หนาแน่นไปด้ วยป่ าร้ อนชื ้น และ
กิจกรรมในการเที่ยวชมน ้าตกอย่างมากมาย น ้าตกอิกวาซู ประกอบไปด้ วยน ้าตก
275 แห่ง สูงระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน ้าตกมีชื่อเรี ยกโดยเฉพาะ ขนาดของ
น ้าตกกว้ างประมาณ 4 ก.ม. นับเป็ นน ้าตกที่กว้ างที่สดุ ในโลก ใหญ่กว่าน ้าตกไน
แองการ่ า 30 เท่า น ้าตกส่วนใหญ่อยู่ในอาร์ เจนตินาราว 90% พื ้นที่ป่าริ มน ้าตก
เป็ นเขตคุ้ม ครองรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขตร้ อนที่มีอยู่อย่างชุกชุม เช่น นกไทนามัส
แมวป่ าโอเซล เสือจากัวร์ สมเสร็ จ เพ็คคารี และสัตว์นานาชนิดอีกมากมาย
เส้ นทางเดินชมน ้าตกจุดสูงสุดคือ Devil’s Throat จุดที่ท่านจะยืนเหนือน ้าตก
สัมผัสละอองน ้าจากด้ านบน และตื่นตาตื่นใจกับต้ นกาเนิดของสายน ้าตก จากนัน้
เปลี่ยนวิวทิวทัศน์บนเส้ นทางเดิน Upper Trail และ Lower Trail ที่ให้ ความ
สวยงามที่แตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ท่านรอคอย “ล่องเรื อชมน ้าตก” เรื อขนาดความจุ 30 ที่
นัง่ แล่นไปตามสายน ้าจนเข้ าสูเ่ ขตม่านน ้าตก ที่ฝ่าด่านของสายน ้าอันเชี่ยวกราก
และสายน ้าตกที่สง่ เสียงกึกก้ องมหึมา ที่ท่านไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ดีๆ
ของความงามแบบธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางกลับสูท่ ี่
พักโรงแรม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PANORAMIC GRAND IGUAZU HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
ชมนา้ ตกอิกวาซู (ฝั่ งบราซิล) - เซาเปาโล (บราซิล)
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ ของนา้ ตกอิกวาซู (ฝั่ งบราซิล) มีต้นกาเนิดจากแม่นา้
อิกวาซูที่ไหลมาจากที่ ราบสูงปารานา และตกจากขอบที่ ราบสูงขนาดใหญ่ ลงสู่
พื น้ ที่ ร าบเกิ น เป็ นน า้ ตกขนาดใหญ่ ม หึ ม า ถึ งแม้ น า้ ตกโดยส่ วนใหญ่ จ ะอยู่ ฝั่ ง
อาร์ เจนตินา แต่ท่านสามารถสัมผัสสายน ้าตกอย่างใกล้ ชิดด้ วยทางเดินสะพานไม้
ที่ออกแบบเพื่อให้ นักท่องเที่ยวทุกคนได้ ชุ่มฉ่ าไปกับสายนา้ ตกอย่างใกล้ ชิดที่สุด
ละอองของสายน ้าในช่วงหน้ าร้ อนจะมีปรากฏการณ์ร้ ุ งกินน ้าให้ ท่านได้ ชม
(ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะขึ ้น Helicopter ชมวิวทิวทัศน์และความยิ่งใหญ่
บนมุมสูง ค่าเฮลิคอปเตอร์ 130 US$ / ท่าน กรุ ณาแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ลว่ งหน้ า)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเขตอุทยาน
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูน่ ครเซาเปาโล นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล

20.25 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกวั รู ลโฮส นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล รถโค้ ชรอรับ

20.00 น.
22 ก.พ. 59
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
23 ก.พ. 59
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

Local
www.panoramicgrand.com

จันทร์
Buffet

Local

Local
www.panoramicgrand.com

อังคาร
Buffet

Local
(ใช้ เวลาในการบิน 1 ชัว่ โมง
48 นาที)
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คณะแล้ วเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม
21.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั TIVOLI SAO PAULO MOFARREJ HOTEL หรื อเทียบเท่า
www.tivolihotels.com
ในระดับเดียวกัน
24 ก.พ. 59 เที่ยวนครเซาเปาโล (บราซิล) - เดินทางกลับประเทศไทย
พุธ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
10.00 น.
นาท่านเที่ยวชมนครเซาเปาโล (Sao Paolo) มีความหมายว่า "นักบุญพอล" เป็ น
เมืองที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับที่ 4 ของโลก เมืองใหญ่ติดอันดับโลกด้ วยประชากร
มาก กว่า 19 ล้ านคน มากกว่า 70 เชื ้อชาติพานักอยู่ ก่อตังโดยมิ
้
ชชันนารี ชาว
โปรตุเกส กว่า 460 ปี ที่ผ่านมา เป็ นเมืองหลากหลายวัฒนธรรมที่มีชาวอิตาลีใน
เขต Bela Vista ชาวญี่ปนในเขต
ุ่
Liberdade ชาวอาหรับในเขต De Marco อีกทัง้
ยังเป็ นเมืองที่มีภมู ิอากาศดีตลอดปี เฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส นครเซาเปาโลเป็ น
ศูนย์รวมทาง ด้ านเศรษฐกิจ เป็ นหัวใจทางการเงิน และศูนย์รวมแห่งธุรกิจ สถานที่
แรกที่เราจะไปชมคือ Catedral da Sé เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิกประจาเมืองที่
เก่าแก่ สวยงาม และมีขนาดใหญ่ที่สดุ ในเซาเปาโล ผ่านชมอาคารสถาปั ตยกรรม
แบบยุโรป สถานีรถไฟ Estação da Luz พิพิธภัณฑ์ภาษาโปรตุเกส (Museu da
Lingua Portuguesa) จัดแสดงประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับภาษาโปรตุเกส
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Pinacoteca do Estado de São Paulo จากศิลปิ นชาวบราซิ
เลี่ยน สวนสาธารณะ Parque do Ibirapuera สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สดุ ในเซา
เปาโล ที่ชาวเมืองภาคภูมิใจ และถนนสายสาคัญ Avenida Pualista หัวใจสาคัญ
ทางธุรกิจของเมือง ที่ตงของธนาคาร
ั้
สานักงานใหญ่ และแหล่งเอนเตอร์ เทนเม้ นท์
มากมาย เป็ นย่าน CBD ที่ทนั สมัยไม่แพ้ เมืองใหญ่ๆอย่าง มหานครซิดนีย์,
โตเกียว หรื อ แม้ แต่มหานครนิวยอร์ ค
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
th
บ่าย
นาท่านเดินชมถนน 25 de Março (25 March street) ย่านช้ อปปิ ง้ ที่โด่งดังที่สดุ
ของเมือง เป็ นที่ร้ ู จกั ของคนทังประเทศ
้
ถ้ ามาเยือนเมืองนี ้แล้ วก็ต้องมาแวะเยี่ยม
ชม หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลาย มีให้ เลือกสรรอย่างมากมาย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
21.00 น.
นาคณะเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
25 ก.พ. 59 เซาเปาโล (บราซิล) - บินสู่นครดูไบ (สาธารณรั ฐอาหรั บเอมิเรสต์ )
พฤหัสบดี
01.25 น.
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสูน่ ครดูไบ โดยเที่ยวบินที่
(ใช้ เวลาบินรวม 14 ชัว่ โมง 10
EK262 (Boeing 777-300 ER)
นาที)
22.35 น.
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ศุกร์
26 ก.พ. 59 ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
03.05 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK384
(ใช้ เวลาบิน 6 ชัว่ โมง)
(Airbus A380-800)
12.05 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
กาหนดการเดินทาง

10 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
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ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :

ค่าทัวร์ รวม :

 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ
 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ

425,000.383,000.340,000.83,000.-83,000.-63,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่ม
ของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสหรัฐอเมริ กา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-19 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นงั่
20-35 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 55 ที่นงั่
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก
หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกัน
สุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง
ทัวร์
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบ

ค่าทัวร์ ไม่รวม :





เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่
ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทาง
ของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 100,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับ
จากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 45
วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเงื่อนไข

ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
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ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 100,000 บาท/ท่าน
ตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศชาระแล้ วเต็มจานวนตังแต่
้ ตอนจอง / NON REFUND ยกเว้ นค่าตัว๋ เก็บเต็มจานวน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 15 วัน
หัก 50% ของค่าทัวร์
ตัว๋ เครื่ องบินทุกไฟล์ชาระแล้ วเต็มจานวนตังแต่
้ ตอนจอง / NON REFUND
ยกเว้ นค่าตัว๋ เก็บเต็มจานวน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW
หัก 90% ของค่าทัวร์
ตัว๋ เครื่ องบินทุกไฟล์ชาระแล้ วเต็มจานวนตังแต่
้ ตอนจอง / NON REFUND
ยกเว้ นค่าตัว๋ เก็บเต็มจานวน
 กรณีแจ้ งยกเลิก หลังจากที่ ปิ ดกรุ๊ป เรี ยบร้ อยแล้ ว
คิดค่าเสียหายตามจริ ง
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่
จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการ
เข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)

การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณีตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอ
มิเรสต์ได้ เท่านัน้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ ที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
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 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีใ่ นช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจนในเรื่ องการ
สูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแล
คณะทัวร์ ทงหมด
ั้

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