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27 ก.พ. 63 สนามบนิสุวรรณภูม ิ พฤหสับด ี

23.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศเคาน์เตอร ์T สายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลน์ เจา้หนา้ทีค่อยอ านวย

ความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและการเช็คอนิ  

หมายเหตุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 30 วัน โดยซือ้ต๋ัว

เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ล่วงหนา้ใหกั้บกรุ๊ปทัวร ์ กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัด

หยุดงาน, การจลาจล, ภยัพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้าร

เดนิทางล่าชา้ หรอืเหตุสดุวสิยัอืน่ ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยงัจุดหมายตาม

โปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถ

คนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมค่ีาใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการ

ทัวร ์ หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจ

รับผดิชอบได ้

 

28 ก.พ. 63 กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต)์ - รโิอ เดจาเนโร (บราซลิ) ศุกร ์

02.00 น. สายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลน์ ออกเดนิทางสูน่ครดูไบ โดยเทีย่วบนิที ่

EK371  

(ใชเ้วลาในการบนิ 7 

ชั่วโมง ) 

06.00 น. ถงึสนามบนินครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต)์ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ   

08.05 น. ออกเดนิทางสูน่ครรโิอ ประเทศบราซลิ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน์  

เทีย่วบนิที ่EK247  

(ใชเ้วลาในการบนิ 14 

ชั่วโมง 20 นาท)ี 

15.25 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตแิอนโตนโิอ คารล์อส โจบมิ นครรโิอ เดจาเนโร 

ประเทศบราซลิ เมอืงรโิอ เดจาเนโร หรอื “แม่น ้าแหง่เดอืนมกราคม” ได ้

ชือ่ว่าเป็นเมอืงทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก ดว้ยชายหาดชือ่ดัง โคปาคา

บานา และ อปีาเนมา ทีค่นทั่วโลกกล่าวขวัญถงึ รวมถงึเทศกาลคารน์วัิล 

เทศกาลรืน่เรงิประจ าปีของชาวแซมบา้ ทีโ่ลกตอ้งตะลงึไปกับขบวน

พาเหรดอันอลังการทีส่ดุทีโ่ลกเคยมมีา 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA 

HOTEL 5* หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www3.hilton.com 

29 ก.พ. 63 เทีย่วนครรโิอ เดอจาเนโร - รูปป้ันพระเยซูครสิต ์- ซูการโ์ลฟ - 

สนามฟุตบอลมาราคานา -  ชมขบวนพาเหรดในเทศกาลคารน์วิลั 

(2020 RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE) 

เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. น าคณะขึน้กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาซกูารโ์ลฟ (Pao De Acucar) หรอื

ภูเขากอ้นน ้าตาลทีตั่ง้อยู่เคยีงขา้งกับยอดเขากอรโ์กวาโด แต่มคีวามสงู

เพยีงครึง่หนึง่ของรูปป้ันพระเยซคูรสิต ์ เพือ่ไปชมทัศนียภาพแบบ 360 

องศาของเมอืงรโิอ จากนัน้น าท่านขึน้สูย่อดเขากอรโ์กวาโด จุดหมาย

ปลายทางฝันของนักท่องเทีย่วทีย่นืคู่กับสิง่มหัศจรรยข์องโลกทีม่นุษย์

สรา้งขึน้น่ันก็คอื “รูปป้ันพระเยซคูรสิต”์ แห่งเมอืงรโิอ เดจาเนโร (Rio de 

Janeiro) สัญลักษณ์อันโด่งดังของบราซลิ ถูกคัดเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
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บ่าย น าคณะสู ่ เอสตาดโิอ โด มาราคานา สนามฟตุบอลขนาดยักษ์จุคนได ้

103,022 คน เพือ่ใหท้่านไดซ้ือ้ของทีร่ะลกึจากทมีบราซลิ เมอืงรโิอ มสีวน

พฤกษศาสตรข์นาดใหญ่ ตน้ไมด้อกไมน้านาพันธุท์ีน่ าเขา้จากประเทศทัง้

ในแถบลาตนิอเมรกิา อเมรกิา และยุโรป ซึง่มกีารจดัแบ่งออกเป็นโซน

ต่างๆ และมจีุดเด่นอยู่ที ่ บัววกิตอเรยีขนาดใหญ่ และทวิแถวของตน้ปาลม์

ทีถู่กปลูกไวเ้ป็นแนวสวยงาม ท่ามกลางความเขยีวขจ ี
 

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

19.00 น. น าคณะเดินทางเขา้สู่ Sambodromo ซึง่เป็นสถานที่จัดงานคาร์นิวัล ซึง่

เป็นเทศกาลรื่นเรงิประจ าปีของชาวแซมบา้ ที่โลกตอ้งตะลงึไปกับขบวน

พาเหรดอันอลังการทีส่ดุทีโ่ลกเคยมมีา พาท่านชมขบวนพาเหรดอันงดงาม

ตระการตา และร่วมเป็นก าลังใจใหกั้บผูแ้ข่งขันขบวนพาเหรด 6 ทีม

สุดทา้ย 2020 RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE (แจง้ผล

การตัดสนิผูช้นะเวลาประมาณ 02.25-03.50 น.)  ***รวมต ัว๋เขา้ชมงาน 

/ Grandstands Ticket แลว้*** 

 

    
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA 

HOTEL 5* หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www3.hilton.com 

1 ม.ีค. 63 ผา่นชมชุมชนฟาเวโล - บนิสูเ่มอืงอกิวาซู  อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

11.00 น. อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะ

เดนิทางสูภ่ัตตาคาร 

ผ่านชมย่านชมุชนแออัดทีฟ่าเวลา (Favela) เป็นภาพของบา้นเรอืนปลูกไล่

กันไปบนภูเขาหลายรอ้ยหลายพันหลัง ดูสวยแปลกตาไปอกีแบบ นักเตะ

ชือ่ดังหลายคนก็เตบิโตมาจากทีน่ี่ทัง้ โรนัลโด, โรนัลดนิโญ  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย หลังอาหาร น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอกิวาซ ู โดยสายการบนิ GOL LINHAS AEREAS 

เทีย่วบนิที ่ 

G3 2074 

(ใชเ้วลาในการบนิ 2 

ชั่วโมง  15 นาท)ี 

18.05 น. ถงึสนามบนิ Cataratas International airport รถรอรับคณะแลว้เดนิ

ทางเขา้สูอุ่ทยานแห่งชาตนิ ้าตกอกิวาซ ู1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาติ

ของโลกยุคใหม่ ครอบคลุมพรมแดนระหว่างประเทศอารเ์จนตนิาและ

บราซลิ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 

5* หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน  

www.bourbon.com 

2 ม.ีค. 63 ชมน า้ตกอกิวัสุ (ฝั่งอารเ์จนตนิา) - ลอ่งเรอืชมน า้ตก - ทอ่งป่ารอ้น

ชืน้  

จนัทร ์

http://www.sheratoniguazu.com/
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3 ม.ีค. 63 ชมน า้ตกอกิวัสุ (ฝั่งบราซลิ) - บนิสูล่มิา องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านสัมผัสความยิง่ใหญ่ของน ้าตกอกิวาซ ู(ฝ่ังบราซลิ) มตีน้ก าเนดิจาก

แม่น ้าอกิวาซทูีไ่หลมาจากทีร่าบสงูปารานา และตกจากขอบทีร่าบสงูขนาด

ใหญ่ลงสู่พื้นที่ราบเกนิเป็นน ้าตกขนาดใหญ่มหึมา ถึงแมน้ ้าตกโดยส่วน

ใหญ่จะอยู่ฝ่ังอาร์เจนตนิา แต่ท่านสามารถสัมผัสสายน ้าตกอย่างใกลช้ดิ

ดว้ยทางเดนิสะพานไม ้ที่ออกแบบเพื่อใหนั้กท่องเทีย่วทุกคนไดชุ้่มฉ ่าไป

กับสายน ้าตกอย่างใกลช้ดิที่สุด ละอองของสายน ้าในช่วงหนา้รอ้นจะมี

ปรากฏการณ์รุง้กนิน ้าใหท้่านไดช้ม  

(ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะขึน้ Helicopter ชมววิทวิทัศน์และความ

ยิง่ใหญ่บนมมุสงู ค่าเฮลคิอปเตอร ์130 US$ / ท่าน กรุณาแจง้หัวหนา้ทัวร์

ล่วงหนา้) 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในอุทยาน Local 

19.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลมิา ประเทศเปรู โดยสายการบนิ LATAM AIRLINES 

โดยเทีย่วบนิที ่LA2442 

(ใชเ้วลาในการบนิ 4 

ชั่วโมง 25 นาท)ี 

22.10 น. ถงึสนามบนิ Jorge Chávez International Airport ผา่นการตรวจคนเขา้

เมอืง แลว้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก  CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES 

HOTEL, LIMA 5* หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www.casa-andina.com 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าชมความงามของน ้าตกอกิวาซ ู (ฝ่ังอารเ์จนตนิา) ฝ่ังดา้นน้ีหนาแน่นไป

ดว้ยป่ารอ้นชืน้ และกจิกรรมในการเทีย่วชมน ้าตกอย่างมากมาย น ้าตกอกิ

วาซ ูประกอบไปดว้ยน ้าตก 275 แห่ง สงูระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน ้าตก

มชีือ่เรยีกโดยเฉพาะ ขนาดของน ้าตกกวา้งประมาณ 4 ก.ม. นับเป็นน ้าตก

ทีก่วา้งทีส่ดุในโลก ใหญ่กว่าน ้าตกไนแองการ่า 30 เท่า น ้าตกสว่นใหญ่อยู่

ในอารเ์จนตนิาราว 90% พืน้ทีป่่ารมิน ้าตกเป็นเขตคุม้ ครองรักษาพันธุส์ัตว์

ป่าเขตรอ้นทีม่อียู่อย่างชกุชมุ เชน่ นกไทนามัส แมวป่าโอเซล เสอืจากัวร์ 

สมเสร็จ เพ็คคาร ี และสัตวน์านาชนดิอกีมากมาย เสน้ทางเดนิชมน ้าตก

จุดสงูสดุคอื Devil’s Throat จุดทีท่่านจะยนืเหนือน ้าตก สัมผัสละอองน ้า

จากดา้นบน และตืน่ตาตืน่ใจกับตน้ก าเนดิของสายน ้าตก จากนัน้เปลีย่นววิ

ทวิทัศน์บนเสน้ทางเดนิ Upper Trail และ Lower Trail ทีใ่หค้วามสวยงาม

ทีแ่ตกต่างกันออกไป 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย สนุกสนานไปกับกจิกรรมทีท่่านรอคอย “ล่องเรอืชมน ้าตก” เรอืขนาดความ

จุ 30 ทีน่ั่ง แล่นไปตามสายน ้าจนเขา้สูเ่ขตม่านน ้าตก ที่ฝ่าด่านของสายน ้า

อันเชีย่วกราก และสายน ้าตกทีส่ง่เสยีงกกึกอ้งมหมึา ทีท่่านไม่ควรพลาด

กับประสบการณ์ดีๆ  ของความงามแบบธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ สมควรแก่

เวลาน าคณะเดนิทางกลับสูท่ีพ่ักโรงแรมเพือ่รับสัมภาระ และรอรถโคช้ออก

เดนิทางสูส่นามบนิ  
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 

5* หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน  

www.bourbon.com 

http://www.sheratoniguazu.com/
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4 ม.ีค. 63 ลมิา - คสุโก - หุบเขาศกัดิส์ทิธิ ์SACRED VALLEY พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. 

09.56 น. 

น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

เดนิทางสูเ่มอืงคุสโก โดยสายการบนิภายในประเทศ LA2027 

(ใชเ้วลาในการบนิ 1 

ชั่วโมง 27 นาท)ี 

11.23 น. ถงึสนามบนิเมอืงคุสโก (Cuzco) อดตีเมอืงหลวงศูนยก์ลางอาณาจักรอนิ

คา บนเทอืกเขาแอนดสี ทีตั่ง้อยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเลกว่า 3,400 เมตร คุส

โกเป็นเมอืงทีส่วยและมเีสน่หใ์นตัวเอง อกีทัง้ยังเป็นจุดเริม่ตน้การเดนิทาง

สูด่นิแดนศักดิส์ทิธิข์องชาวอนิคาทีเ่รยีกกันว่า “อนิคาเทรล” น าคณะเทีย่ว

ชมเมอืงคุสโก ชมสถาปัตยกรรมยุคกอ่นอนิคา, อนิคา, สเปน และรวมไป

ถงึอารยธรรมสมยัใหม่ พลาซา่เดออารม์ัส (Plaza de Armas) จัตุรัสกลาง

เมอืง แหล่งพบปะของชาวอนิคา ตรงกลางเป็นสวนสาธารณะ มนี ้าพุ รูปป้ัน 

ลอ้มรอบดว้ยอาคารเกา่ ๆ เรยีงรายดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารทีท่ันสมัย 

บรรยากาศยอ้นยุคแบบชลิลเ์อ๊าท ์ ชมโบสถแ์หง่เมอืง Cathedral of 

Cusco กอ่สรา้งขึน้ในยุคอาณานคิม สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ โบสถแ์หง่น้ี

ก็สรา้งขึน้บนฐานของราชวังเดมิของชาวอนิคาและยุคกอ่นอนิคา  

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย แลว้น าคณะเดนิทางเพือ่ชมโบราณสถานแซคไซวามา (Sacsayhuaman) 

อดตีป้อมปราการขนาดใหญ่ สรา้งจากหนิแกรนติเรยีงเขา้มุมกันหนิแต่ละ

กอ้นหนัก 90-120 ตัน ไม่มทีราบแน่ชัดว่าใครเป็นผูส้รา้ง (กอ่นยุคอนิคา) 

และสรา้งไวเ้พือ่วัตถุประสงคอ์ะไร หลักฐานทางโบราณคดบี่งบอกว่า ใช ้

ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ปัจจุบันมงีานเทศกาลเฉลมิฉลองทุก ๆ ปีใน

วันที ่ 24 มถิุนายน โดยมผีูค้นแต่งกายชดุพืน้เมอืงออกมาเตน้ร ากันอย่าง

งดงาม แลว้เดนิทางต่อสู ่“หุบเขาศักดิส์ทิธิ”์ (Sacred Valley) หรอืหุบเขา

อูรูรัมบา (Urubamba) ตัง้อยู่ในหบุเขาของเทอืกเขาแอนดสี ประเทศเปรู 

ใกล ้ ๆ กับเมอืงคุสโก ้ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอนิคาใน

อดตี มพีืน้ทีค่รอบคลุมราว 60 กโิลเมตร ขนานไปกับแม่น ้าอูรูบัมบา 

(Urubamba River) หรอืทีรู่จ้ักกันในชือ่ แม่น ้าวลิคาโนตา้ (Vilcanota) 

หรอื วลิคามายู (Wilcamayu) ซึง่มคีวามหมายว่า “แม่น ้าศักดิส์ทิธิ”์ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก CASA ANDINA PREMIUM VALLE SAGRADO 

HOTEL & VILLAS 5* หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www.casa-andina.com  

5 ม.ีค. 63 น ัง่รถไฟไตเ่ขาขึน้มาชู ปิกชู - คุสโก - วหิารสุรยิะเทพ - ป้อม

ปราการอนิคา 

พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มอืง โอลันตาทัมโบ (Ollantaytambo) เพือ่ขึน้รถไฟสู่

นครโบราณของอาณาจักรอนิคา มาช ู ปิกช ู (Machu Picchu) ทีไ่ดร้ับการ

โหวตใหเ้ป็น New 7 Wonders of the world และไดจ้ัดอันดับแลนดม์ารก์

ทีส่ าคัญทีส่ดุในโลก ทัง้ความยิง่ใหญ่ และความส าคัญในประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมโบราณของชาวอนิคา มาชปิูกช ู เมอืงสาบสญูแห่งอนิคา 

นครกลางฟ้าแห่งน้ีซอ่นตัวอยู่ในเทอืกเขาแอนเดส ประเทศเปรู เน้ือที่

ประมาณ 13 ตร.กม.ของหบุเขาอุรุบัมบา้ ทีค่วามสงู 2,430 เมตร

ระดับน ้าทะเล เป็นอาณาจักรทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงในอดตี ถูกทิง้รา้งเอาไว ้

และถูกปกคลุมอยู่ดว้ยป่าดงดบินานนับศตวรรษ นักผจญภัยชาวอเมรกัิน ฮี

 

http://www.ramada.com/
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ราม บงิแฮม ไดถู้กพาไปหามันในปีค.ศ.1911 โดยเด็กหนุ่มทอ้งถิน่วัย

เพยีง 10 ขวบ ปัจจุบันเชือ่กันว่า ทีน่ี่เป็นทีพ่ักผ่อนของชนชัน้สงูชาวอนิคา 

คาดว่าสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1450 โดยจักรพรรดปิาชากตูขีองชาวอนิคา มา

ชปิูกช ู ถูกปล่อยทิง้ไวนั้บรอ้ยปี เพราะชาวสเปนไดเ้ขา้มาล่าอาณานคิม 

และฆ่าชาวเปรูและชาวอนิคา เมอืงอนิคาเลยถูกปล่อยรา้งไว ้ จนกระทัง่ฮี

รามมาคน้พบ แลว้แพร่กระจายขา่วไปทั่วโลก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Buffet Lunch 

บ่าย น าท่านเขา้ชมนครทีส่าบสญู "The Lost City of the Incas" โบราณสถาน

ถูกสรา้งเป็นลักษณะขัน้บันไดไล่ลงมาตามความชันของหุบเขา แต่ละ

ชัน้สงู 3-4 เมตร มจี านวนทัง้หมด 40 ชัน้ซ ึง่ถูกเชือ่มถงึกันดว้ยบันไดกว่า 

3,000 ขัน้ และมสี ิง่กอ่สรา้งซึง่สรา้งดว้ยหนิกว่า 200 หลัง สมมตฐิานจาก

นักส ารวจและผูค้น้พบ เปิดเผยว่ามาชปิูกช ูเคยถูกปกครองโดยนักบวชของ

ลัทธบิูชาสรุยิะ และมกีารท าพธิถีวายหญงิสาวเป็นเครือ่งสังเวยแกพ่ระ

เจา้ของพวกเขา ทีน่ี่ยังเป็นป้อมปราการสดุทา้ยของชาวอนิคาทีต่่อสูกั้บ

ชาวสเปนอกีดว้ย อีกสมมตฐิานหนึง่ว่า มาชปิูกช ู น่าจะเป็นทีพ่ักตาก

อากาศส าหรับเชือ้พระวงศใ์นฤดูรอ้น ประกอบดว้ยวัง มวีหิารและคฤหาสน์ 

ลอ้มอยู่รอบ ๆ รวมไปถงึทีพ่ักของผูท้ างานในสถานทีนั่น้ ๆ ดว้ย คาดว่า

น่าจะมผูีอ้าศัยอยูไ่ม่เกนิ 750 คน จนกระทั่งถูกชาวสเปนมายดึดนิแดนใน

อกี 80 ปีต่อมา 

 

 จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงโอลันตาทัมโบ โดย

ทางรถไฟ ซึง่ท่านจะไดส้มัผัสกับทวิทัศน์อกีฟากฝ่ังของรถไฟตลอด

เสน้ทางการไต่ลงจากเทอืกเขาแอนดสิ รถโคช้รอรับคณะแลว้เดนิทางกลับ

เมอืงคุสโก ้

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก CASA ANDINA PREMIUM CUSCO HOTEL 5* 

หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www.casa-andina.com  

6 ม.ีค. 63 คุสโก - ลมิา่ - เทีย่วชมเมอืงหลวงของเปรู ศุกร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 

10.18 น. 

หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงลมิ่า ประเทศเปรู โดยสายการบนิภายในประเทศ 

(ใชเ้วลาในการบนิ 1 

ชั่วโมง 32 นาท)ี 

11.15 น. ถงึสนามบนิเมอืงลมิ่า รถปรบัอากาศรอรับคณะแลว้ออกเดนิทางสู่

ภัตตาคาร 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย เทีย่วกรุงลมิา (Lima) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเปร ู

ศูนยก์ลางการขนสง่ การเงนิ อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอกี

ดว้ย ลมิาตัง้ขึน้โดยฟรันซสิโก ปีซารโ์ร ผูพ้ชิติชาวสเปน ในปีค.ศ. 1535 

โดยใหช้ือ่ว่า นครแห่งกษัตรยิ ์(City of Kings) ลมิา เป็นเมอืงหลวงมรดก

โลกแห่งเปรู และนครหลวงทีส่ าคัญทีส่ดุในทวปีอเมรกิาใต ้ ประเทศเปรูมี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของอเมรกิาใต ้ และเป็นตน้ก าเนดิของแม่น ้าอเม

ซอน เป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายในดา้นชาตพิันธุ ์ ชนพืน้เมอืงเชือ้

สายสเปนผสมกับอนิเดยีนแดง, อัฟรกิา, จนี, และญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาตัง้รกราก 

น าวัฒนธรรมมาเผยแพร่อย่างลกึซึง้ น าท่านเขา้สูศู่นยก์ลางประวัตศิาสตร์

เมอืงลมิา" (Historic Centre of Lima) ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืงลมิา 
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ประกอบไปดว้ยเหล่าอาคาร รวมไปถงึสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามส าคัญหลาย

แห่ง ซึง่ต่อมาไดถู้กประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 1988 ปลาซา มายอร์ 

(Plaza Mayor) จัตุรัสเกา่แกจุ่ดก าเนดิของเมอืง รอบจัตุรัสนัน้เรยีงรายไป

ดว้ยเหล่าอาคารทีม่สี าคัญ อาททิ าเนียบประธานาธบิด,ี วังอารค์บชิอป 

(Archbishop Palace), วหิารแห่งลมิา (Lima Cathedral) วหิารคาทอลกิ

ทีส่รา้งขึน้เมือ่ครัง้สเปนเขา้มายดึครอง, ศาลาเทศบาลเมอืง สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม น าท่านเขา้สูย่่าน San Isidro เพือ่ไปชม

โบราณสถานอันลอืชือ่ อัวกา อัวยามารก์า (Huaca Huallamarca) ปิรามดิ

สมัยพรอีนิคา เชือ่กันว่าชาวเปรูในอตตีไดส้รา้งไวเ้พือ่บูชาเทพเจา้โดย

สรา้งจากอฐิผสมกับดนิ ซึง่ปัจจุบันทางรัฐบาลเปรูไดท้ าการบูรณะ

ซอ่มแซม ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ น าคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมย่าน มริาฟอเรส 

(Miraflores) เมอืงตากอากาศทีส่ดุแสนโรแมนตคิ รมิมหาสมทุรแปซฟิิก 

ร่มรืน่ดว้ยสวนสาธารณะและชายหาดทีง่ดงาม 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก  CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES 

HOTEL, LIMA 5* หรอืเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน 

www.casa-andina.com 

7 ม.ีค. 63 ลมิา่ - บนิสูก่รุงซานเตยีโก (สาธารณรฐัชลิ)ี - เทีย่วชมเมอืง - 

สนามบนิซานเตยีโก - ดูไบ - กรุงเทพฯ 

เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 ออกเดนิทางสูก่รุงซานเตยีโก โดยสายการบนิภายในประเทศ  (ใชเ้วลาในการบนิ 3 

ชั่วโมง 37 นาท)ี  ***ไมม่อีาหารกลางวนับรกิาร เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งบนิ*** 

14.45 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานกรุงซานเตยีโก (Santiago De Chile) เมอืง

หลวงของประเทศชลิ ี น าคณะเทีย่วชมกรงุซานตอิาโก (Santiago De 

Chile) เป็นเมอืงหลวงของประเทศชลิ ี(Chile) ตัง้อยูร่มิมหาสมทุรแปซฟิิก 

และถูกโอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาแอนดสี เป็นเจา้ของสถติปิระเทศทีย่าว

ทีส่ดุในโลก ดว้ยความยาวกว่า 4,300 กโิลเมตร แต่กวา้งแค่เพยีง 180 

กโิลเมตร มคีวามหลากหลายของภมูปิระเทศ ตัง้แต่ทะเลทรายทีแ่หง้แลง้

ทีส่ดุในโลก ธารน ้าแข็ง และฟยอรด์ นอกจากน้ียังมภีเูขาไฟรายลอ้มอกี

หลายแห่ง เป็นประเทศทีตั่ง้อยู่บนวงแหวนแห่งไฟ หรอื "ring of fire" ซึง่

เป็นเขตรอยต่อของแผ่นเปลอืกโลก ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิแผ่นดนิไหว แลว้น า

ชมสถานทีส่ าคัญๆ อาท ิท าเนียบประธานาธบิด ี(Palacio de la Moneda) 

สรา้งแบบนีโอคลาสสคิ ในปีค.ศ. 1799) โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน, ศาล

ฎกีา (Palacio de los Tribunales de Justicia) เป็นศลิปะแบบกรกี-โรมัน, 

จตุรัสอารม์ัส (Plaza de Armas) รายลอ้มรอบไปดว้ย ไปรษณียก์ลาง 

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรแ์ห่งชาต ิ และมหาวหิาร (Metropolitan Church) 

ตลาดกลาง (Mercado Central) ตลาดอาหารทะเลสด บรรยากาศแบบ

ทอ้งถิน่ เนนิเขาซานตาลูเซยี (Cerro Santa Lucia) มปีราสาทฮดิาลโก 

(Castillo Hidalgo) เป็นป้อมปราการในอดตี 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ

กรุงเทพฯ 

 

8 ม.ีค. 63 สนามบนิซานเตยีโก - สนามบนิดูไบ  อาทติย ์

02.15 น. สายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลน์ ออกเดนิทางสูน่ครดูไบ โดยเทีย่วบนิที ่ (ใชเ้วลาในการบนิรวม 
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EK246  

*เครือ่งแวะพักทีส่นามบนินานาชาตเิซาเปาโล กัวรูลโฮส 1 ชัว่โมง 50 นาที 

(0655-0845)* 

29 ชั่วโมง 40 นาท)ี 

9 ม.ีค. 63 สนามบนิดูไบ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ จนัทร ์

05.10 น. ถงึสนามบนินครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมเิรสต)์ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ   

08.50 น. สายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน์ ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่

EK370 

 

17.55 น. น าท่านเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกัน โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วัน ก่อนการ

เดนิทางเท่านัน้) 

Period 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 
SGL Supp 

No TKT 

ADL / CHD 

27 ก.พ.-9 ม.ีค. 2563 280,000.- 266,000.- 252,000.- 23,500.- 
-76,000.-/-

60,000.- 

ค่าทัวรร์วม :  

 ✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามันเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่ 29 พฤษภาคม 

2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double **กรุณาดูรายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้  “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ 

✓ ค่าทปิพนักงานขับรถท่องเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน 

✓ ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้น้ีครอบคลุมถงึประกัน

สขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่

ในความดูแลของท่านเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบนิ EK อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรัม และสามารถถอื

สัมภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม / ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้

เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้

ค่าทัวรไ์ม่รวม :  

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 ค่าทปิพนักงานขับรถท่องเทีย่วตามโปรแกรม คดิอัตรา  4$ ต่อท่าน / วัน 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพักและค่าอาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพัก ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้

จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ 
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การจองทัวร ์(How to make your reservation) : 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาตดิต่อ Travel 

Agent ใกลบ้า้นหรอืทีท่่านรูจ้ักและเชือ่ถอืได ้ ซึง่จะดูแลท่านดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมี

ประสทิธภิาพ เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 

60,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการ

ยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากท่าน

ไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับจองทัวรส์ าหรับลูกคา้ดังต่อไปน้ี 

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืต่างๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรบัเงือ่นไขระหว่างทัวร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท า

การนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอืน่หรอืโปรแกรม

ท่องเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) : 

 • ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน  คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 • ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59-30 วัน หักมัดจ า 60,000 บาท/

ท่าน 

 • ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของค่าทัวร ์

 • ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 90% ของค่าทัวร ์

 • ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร ์
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 ▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดย

สามารถยืน่ขอวซีา่ไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิม่คอืค่าวซีา่ทีเ่กดิขึน้ตาม

จรงิ และค่าเปลีย่นชือ่ต๋ัวเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงือ่นไขของต๋ัวที ่NON-CHANGE NAME & NON-

REFUND 

 ▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ไดร้ับการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานฑูต  ซึง่การยกเลกิ

เฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิ

ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานฑูต ทาง

บรษัิทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป (ทัง้น้ี

นักท่องเทีย่วตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยืน่วซีา่ ในกรณีทีค่ณะไม่สามารถออก

เดนิทางได ้ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งองิหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับอัตราการจ่ายเงนิคนืค่าบรกิาร

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่วตามประกาศของคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศกเ์ป็นส าคัญ) 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้

ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยดังน้ี การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุด

งาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหตุ ฯลฯ โดยสทิธปิระโยชน์ของท่านจะไดร้ับจากการซือ้

ประกันเพิม่เตมิแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกันภยั ทีร่ะบุความ

รับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้น้ีจะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว ้

ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง 

อันเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิค่า

ทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) : 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไม่เสยีค่าใชจ้่าย  

 

ต๋ัวเครือ่งบนิ (Air Ticket) : 

 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันใน

กรณีทีต๋ั่วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่่านจะช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื / เงือ่นไข

ต๋ัวกรุ๊ป EK ไม่สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้/ กรณีออกต๋ัวแลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถท าการ Refund 

ค่าต๋ัวได ้ รวมถงึเปลีย่นวันเดนิทาง หรอืเปลีย่นเสน้ทางการเดนิทางได ้ / กรณีผูโ้ดยสารไม่สามารถ

เดนิทางไดต้ามก าหนด และไม่ไดใ้ชต๋ั้วเครือ่งบนิทัง้ไป-กลับ และท าการแจง้สายการบนิกอ่นท าการบนิ 

(แจง้ในเวลาทีส่ านักงานสายการบนิเปิดท าการเท่านัน้) ผูโ้ดยสารจะสามารถขอภาษีน ้าคนืจากสายการ

บนิได ้

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) : 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของสายการบนิเอมเิรสต ์ แอรไ์ลน์ในกรณีต๋ัวกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมลข์องสาย

การบนิเอมเิรสตไ์ด ้ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน้ 
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่ 12 มถุินายน 2562 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็น

จรงิ ณ วันทีอ่อกต๋ัว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) : 

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพัก 2 

ท่าน 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรบัพัก 2 

ท่าน 

▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ท่าน (ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่

แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ท่าน 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ท่าน 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกันตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี เครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ ในแถบที่ มี อุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง

อาจมลัีกษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

 

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 

 ▪ การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee 

ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีดั่งกล่าว

ได ้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้

ชมสถานทีดั่งกล่าวได ้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation 

Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของท่านกอ่น

ช าระเงนิ 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดูแลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้แนะน าส าขอ้แนะน าส าหหรบัการฉดีไขเ้หลอืง ควรฉีรบัการฉดีไขเ้หลอืง ควรฉีดอยา่งนอ้ย ดอยา่งนอ้ย 11  อาทติยก์อ่นอาทติยก์อ่นการการเดนิทางเดนิทาง 
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 วัคซนีไขเ้หลอืงนับว่าเป็นวัคซนีพเิศษ ซึง่โดยปกตแิลว้คนไทยเราไมไ่ดฉ้ีด เน่ืองจากไม่มโีรคน้ีใน

ประเทศไทย ดังนัน้จงึมเีพยีงบางโรงพยาบาลเท่านัน้ทีม่วัีคซนีไขเ้หลอืงใหบ้รกิาร และสามารถออก

หนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดขององคก์ารอนามัยโลก 

ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซนีไขเ้หลอืง และรบัหนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีไดท้ี ่

1. คลนิกิเวชศาสตรท์อ่งเทีย่วและการเดนิทาง (คลนิกินกัทอ่งเทีย่ว) โรงพยาบาล

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลัยมหดิล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 หรอื 

02-306-9145  

2. คลนิกิเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัและอายุรศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 

02-252-0161 

3. สถาบนับ าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-3430 

4. ดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศตา่งๆ (กรณุาตดิต่อสอบถามล่วงหนา้) 

 - ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ โทร 02-535-1482, 02-535-4245 

 - ท่าเรอืกรุงเทพ(คลองเตย)  โทร 02-240-2057 

 - ท่าอากาศยานเชยีงใหม่     โทร 053-922-133, 053-200-647 

 - ท่าอากาศยานหาดใหญ่    โทร 074-251-548 

 - ท่าอากาศยานภูเก็ต          โทร 076-351-128 

 - ท่าเรอืแหลมฉบัง               โทร 038-409-344, 081-996-1375, 086-790-7739 

 - ท่าเรอืสงขลา                    โทร 074-331-206, 074-332-641 

 - ท่าเรอืภูเก็ต                      โทร 076-212-108 

 - ท่าเรอืศรรีาชา                   โทร 038-409-344, 081-653-1030  

 - ท่าเรอืมาบตาพุด               โทร 081-683-3110 

 ขอ้ควรรูก้อ่นฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง 

1. ตอ้งฉีดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

2. ควรตรวจสอบว่ามขีอ้หา้มหรอืขอ้ควรระวังในการฉีดวัคซนีหรอืไม่ ถา้มหีรอืไม่แน่ใจ ควรรบี

ปรกึษาแพทย ์ 

3. ตอ้งน าส าเนาหนังสอืเดนิทาง ในวันพบแพทย ์มาเพือ่ออกสมุดรับรองการฉีดวัคซนี  

ขอ้หา้มในการฉดีวคัซนีไขเ้หลอืง  

1. เด็กทารกอายุต ่าากว่า 6 เดือน  

2. ผูป่้วยทีม่ภีาวะภมูคุิม้กันบกพร่อง เชน่ ผูป่้วย AIDS, ผูป่้วยโรคมะเรง็, ผูป่้วยทีไ่ดร้ับยาเคมบี าบัด หรอื

ใชย้ากดภูมคุิม้กัน 

3. ผูป่้วยทีม่โีรคของต่อมไทมัส รวมถงึโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis 

4. ผูป่้วยทีก่ารแพวั้คซนีไขเ้หลอืง หรอืสว่นประกอบของวัคซนีไขเ้หลอืงชนดิรุนแรง 

หมายเหตุ   

ปัจจุบันมหีลักฐานทางการแพทยย์นืยันว่าการไดร้ับวัคซนีไขเ้หลอืงเพยีง 1 โด๊ส จะมภีมูคุิม้กันอยูไ่ด ้

ตลอดชวีติ และองคก์ารอนามัยโลกไดย้นืยันว่าไม่จ าเป็นตอ้งไดร้ับวัคซนีไขเ้หลอืงกระตุน้ทุก ๆ 10 ปี 

อย่างไรก็ตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ และกฎหมายของประเทศสมาชกิบางสว่น รวมทัง้ประเทศไทย 

ยังไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลง ยงัคงมขีอ้บงัคับระบุว่า หนังสอืรับรองการฉีดวัคซนีไขเ้หลอืงจะมอีายุ 10 ปี 

ท าใหผู้เ้ดนิทางทีเ่คยฉีดวัคซนีไขเ้หลอืงมาแลว้มากกว่า 10 ปี และจะเดนิทางเขา้ประเทศทีม่เีขตตดิต่อ

ของโรคไขเ้หลอืง ยงัคงตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่พจิารณาฉีดวัคซนีและออกหนังสอืรับรองใหม ่

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

http://www.thaitravelclinic.com/
http://www.saovabha.com/th/clinictravel.asp
https://www.thaitravelclinic.com/blog/travel-medicine-issue/thai-yellow-fever-vaccine-safety-and-precaution.html
https://www.thaitravelclinic.com/blog/th/travel-medicine-issue/who-international-certificate-of-vaccination.html
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