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10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....ครังหนึงในชีวิตต้องไปเยือน 3 สิงมหัศจรรย์ของโลก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เมษายน– สิงหาคม 2019 

เริมต้น 199,900 บาท  

4-13 พ.ค./ 13-22 ก.ค. / 10-19 ส.ค. 2019 

สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)... เทียวครบ 3 สิงมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป 

รูปปันพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร / นําตกอกิวาสุอนัยิงใหญ่ทีสุดของโลก  

มาชูปิคชู เมืองลลีบัแห่งอาณาจักรอนิคา  

Christ Redeemer 

Machu Picchu 

Iguazu Fall 
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10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  
 

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบลิคาร์ขึนชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ทีใหญ่ทีสุดในโลก (Christ The Redeemer) 

นําตกอกิวาซุ - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมนําตกอกิวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์  

ลมิา (เปรู) ถนิกําเนิดจักรวรรดอิินคา – คูซโก้ – มหัศจรรย์ มาชูปิคชู 

 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีและมคัคุเทศก์ได้ทีเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ที 7-8 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

11.30 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เทียวบิน AF165 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 12.20 ชัวโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบัจอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั สายการบินฯ มีบริการ 

อาหารกลางวนั และอาหารคาํ บนเครืองบิน 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส ประเทศฝรังเศส แวะเปลียนเครืองเป็นเทียวบิน AF442 

อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษี และ ผอ่นคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG)  

23.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) สู่สนามบินริโอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซิล สัมผสั

ประสบการณ์บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชวัโมง) 
 

********* บนิข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารคํา และ อาหารเช้าบนเครืองบิน 

 
 

วนัทสีอง ริโอเดอจาเนโร – เคเบลิคาร์ขึนยอดเชาชูการ์โลฟ  
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07.10 น. เดินทางถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    

  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงริโอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซึงไดรั้บการขนานนามว่า “เมืองแห่งพระเจา้” สําหรับ

เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ถูกเอ่ยถึงอย่างเป็นทางการครังแรก เมือ 500 กว่าปีก่อน ในเดือนมกราคม ปี 2045 นัก

สํารวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร์ เลมอส ล่องเรือมาถึงอ่าวแห่งนีและไดเ้รียกเมืองแห่งปากแม่นาํนีว่า “ ริโอ 

เดอ จาเนโร” ซึงมีความหมายว่า “แม่นาํแห่งเดือนมกราคม” นาํท่านขึนเคเบิลคาร์ สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar 

Loaf  Mountain) เป็นยอดเขาทีตงัอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเลืองชือ โคปาคาบานา ยอดเขาแห่งนี มีความสูง 1,400 

เมตร ซึงสูงตระหง่านอยู่ทีปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา และตงัโดดเด่นคู่กบัภูเขาคอร์โควาโด ท่าน

สามารถชมทิวทศันแ์ละภาพอนังดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จากมุมสู่ของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระใหท่้านได้

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  นาํท่านเทียวชมเมือง ริโอ เดอจาเนโร ซึงเป็นประตูสู่ประเทศบราซิล ไดชื้อว่า เป็นเมืองทีงดงามทีสุดแห่งหนึง

ในโลก นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สนามกีฬามารากาน่า (Maracana stadium) ทีไดร้ับการยกย่องว่าเป็นเหมือนวิหาร

ของฟุตบอลบราซิล เป็นแหล่งท่องเทียวยอดนิยมอนัดบั 3 ของเมือง และเป็นสถานทีทีชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มี

เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ของฟุตบอลบราซิลเกิดขึนทีนีมากมาย เช่น การยิงประตูที 1,000 ของเปเล่ ตาํนาน

ลูกหนงัแซมบา้เมือ 40 ปีก่อน และยงัเป็นสนามทีเขาลงเล่นใหที้มชาติเป็นนดัแรกดว้ย สนามนีถูกใชเ้ป็นทีจดัพิธี

เปิดการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2014 ทีบราซิลเป็นเจา้ภาพ รวมถึงจะใชจ้ดัพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ได้

เวลานาํท่านผ่านชมฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน Neteroi ก่อนลดัเลาะไปตามชายฝังทะเล ผ่านชายหาดทีมีชือเสียง

ก้องโลก จนถึงหาดโคปาคาบานาทีมีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร นาํท่านเชคอินในโรงแรมทีพกั อิสระให้ท่าน

พกัผ่อนตามอธัยาศยัก่อนมืออาหารคาํ เพือปรับร่างกาย หรือหากท่านยงัไม่ง่วง ท่านสามารถเดินเล่นริมชายหาด

โคปาคาบานา หรือ เลือกชอ้ปปิง หรือท่านจะเลือกเล่นนาํทะเล พกัผอ่นบนชายหาดอนัเลืองชือระดบัโลก 
 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํในโรงแรมทีพกั 
   

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Windsor Excelsior Copacabana Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 

วนัทสีาม  รูปปันของพระเยซู Christ of Redeemer – เทียวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – อิกวาสุ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านนงัรถไฟขึนสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อนัเป็นทีตงัของรูปปันของพระเยซู ชือ Christ 

of Redeemer ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก และ ไดรั้บการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ รูป

ปันพระเยซูทีมีความสูงประมาณ 700 เมตรนีตงัตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโด เป็นจุดชมวิวทีมองเห็น

เมืองและชายหาดทีสวยทีสุด นักท่องเทียวสามารถขึนรถรางไปบนยอดเขาเพือมองรูปปันอนัเป็นทีเคารพ

สักการะของชาวบราซิลและคริสตศ์าสนิกชนทวัโลกไดอ้ย่างใกลชิ้ด ชาวบราซิลมกัจะกล่าวอา้งว่า พระเจา้เป็น
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ชาวบราซิล ซึงอาจเป็นเพราะรูปปันพระเยซู ทียืนเพ่งมองมายงัเมืองราวกบัว่า ริโอ อยู่ในความคุม้ครองของ

พระองค ์(ทงันีการขึนสู่ยอดเขาขึนกบัสภาพอากาศ) อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

14.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินริโอ เดอ จาเนโร 

16.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินริโอ เดอ จาเนโร เพือเดินทางสู่นาํตกอิกวาสุ (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชวัโมง) 

19.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ  
 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

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

 
 

วนัทสีี นาํตกอกิวาสุ (1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก) – ล่องเรือเจทมาคูโค – เขือนอไิตปู – ลิมา 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นําท่านชมความงดงามและความยิงใหญ่ของนําตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซึงเป็นคํามาจากภาษากวารานี 

(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผ่าดงัเดิม แปลว่า “สายนาํอนัยงิใหญ่”  คน้พบโดยนกัสาํรวจชาวสเปนชือ AI VARO 

NUNES CABEZA DE VECA เมือปี ค.ศ. 1542 นาํตกอิกวาสุตังอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ

บราซิลกบัประเทศอาร์เจนตินา เป็นนาํตกทีใหญ่ทีสุดในทวีปอเมริกาใตแ้ละขึนชือวา่ใหญ่ทีสุดในโลกโดยใหญ่

กว่านําตกไนแองการ่าประมาณ  เท่า อย่างไรก็ตามขนาดของนําตกใกล้เคียงกับนําตกวิกตอเรียในทวีป

แอฟริกา นาํตกอิกวาสุเกิดจากแม่นาํอิกวาสุซึงไหลมาจากทีราบสูงปารานา ตกจากขอบทีราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่

พืนทีราบตาํกว่า จึงกลายเป็นนาํตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกว่า  กิโลเมตร สูงกว่า  ฟุต ประกอบดว้ยนาํตก
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ใหญ่น้อยอีกกว่า  แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณนาํมีมากถึงกว่า 

.  ลา้นลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูร้อน คือระหว่างเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณนาํจะลดลงเหลือ .  ลา้น

ลิตรต่อวินาที บริเวณรอบๆ นาํตกจะเกิดละอองนาํอยู่ตลอดเวลาและมีเสียงดงัไปไกลกว่า  กิโลเมตร บนฝัง

ประเทศบราซิลจะมองเห็นนาํตกไดท้วัถึงและงดงาม นาํท่านสมัผสับรรยากาศ นาํตกอิกวาสุ (ฝังบราซิล) ซึงเป็น

ฝังทีท่านสามารถมองเห็นนาํตกได้ทวัถึงและงดงามทีสุด ท่านจะได้สัมผสักับความงามแสนมหัศจรรยข์อง

ธรรมชาติ นาํตกทรงเกือกมา้ทีเกิดจากแม่นาํริโออิกวาสุทงัสายไหลมาจากหนา้ผาเบืองบนตกลงสู่หุบเหวย่อยๆ 

กว่า 30 แห่ง พลงันาํตกทีตกลงมากระทบกอ้นหินเบืองล่างก่อใหเ้กิดละอองนาํกระเซ็นกระจายไปทวัปรากฏเป็น

รุ้งกินนําสีสวยสดใส ซึงท่านสามารถเดินเข้าไปสัมผสักับพลงัของธรรมชาติได้อย่างใกลชิ้ด จากนันนาํท่าน

ล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของแม่นาํอิกวาสุ และชมความงดงามของนาํตกแห่ง

นีแบบใกลชิ้ด (กรุณาเตรียมเสือผา้ 1 ชุด สาํหรบัเปลียนหลงัล่องเรือแลว้)  
   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านชมเขือนอิไตปู (Taipu Dam) เขือนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึงในอดีตนันจดัว่ามีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก 

ก่อนทีเขือนในประเทศจีนจะมีการก่อสร้างเสร็จ เขือนอิไตปูสร้างในปีค.ศ.1984 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1988 รวม

ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี คําว่า “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผ่าดังเดิม แปลว่า 

“เสียงเพลงจากก้อนหิน” เขือนอิไตปู กันแม่นาํปารานาบริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกบัประเทศ

ปารากวยั ซึงนอกจากเป็นผนังกนันาํและผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัเป็นสะพานเชือมต่อระหว่างสองประเทศอีก

ดว้ย ตัวเขือนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ใช้คอนกรีตในการก่อสร้างกว่า 28 ลา้นตนั 

และใช้เหล็กมากขนาดทีว่าใช้สร้างหอไอเฟลได้ถึง 380 หอเลยทีเดียว ซึงก็เป็นอีกหนึงสถานทีทีได้รับความ

สนใจจากนกัท่องเทียวไม่น้อย เนืองจากความอลงัการของเขือนแห่งนี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความน่า

ประทบัใจของเขือนทีใหญ่ทีสุดในทวีปอเมริกาใตแ้ห่งนี 

18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุ  
 

*** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารคํา ภายในสนามบิน**** 
 

19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิกวาสุ สู่สนามบินเมืองลิมา (ประเทศเปรู)  

  สายการบินมีบริการของวา่งและเครืองดืมระหวา่งเทียวบิน 

22.10 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

วนัทห้ีา ลมิา – เมืองโบราณปาชาคามา – พพิธิภัณฑ์ทองคํา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซึงมีความหมายวา่ “ผูส้ร้างโลก” เป็นเมืองโบราณ

ทีสร้างขึนและสันนิษฐานว่าสร้างขึนระหว่างปี 800-1450 ก่อนคริสตกาล ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุง
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ลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจกัรอินคา บริเวณโดยรอบเป็นทีตงัของปิระมิดหลากหลายรูปแบบทีไดม้ีการขุด

คน้พบขึน และส่วนทีเรียกไดว้า่สมบูรณ์ทีสุดคือ วิหารปาชาคามา นาํท่านเขา้ชมภายในวิหารและโบราณสถาน

โดยรอบทีไดข้ดุคน้พบในเมืองนี และชมความยงิใหญ่ของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคาอีกแห่งหนึง ไดเ้วลา

นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั Huaca Hualiamarca ซึงเป็นปิระมิดดินขนาดใหญ่ ตงัตระหง่านให้นักท่องเทียวเก็บภาพ

และความน่าประทบัใจ  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงทียงัคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไวอ้ย่างสมบูรณ์ทีสุดเมืองหนึง เมือง

ลิมาตงัขึนเมือ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนชือฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี 1991 องค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้

ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคํา (Golden Museum) ซึงเป็นสถานทีเก็บ

รวบรวมศิลปะวตัถุซึงทาํดว้ยทองคาํของชาวเปรูมาตงัแต่อดีตกาล นบัเป็นพิพิธภณัฑเ์ก็บวตัถุโบราณทีผลิตจาก

ทองคาํ อนัใหญ่เป็นอนัดบัสองของอเมริกาใต ้รองจากพิพธิภณัฑท์องคาํในประเทศโคลมัเบีย จากนนันาํท่านชม 

จตุรัส อาร์ม (Plaza De Armas)  นําท่านแวะถ่ายรูปกับทําเนียบรัฐบาล (Lima Parliament) ซึงเด่นสง่าด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  นาํท่านถ่ายรูปกบั  The Basilica Cathedral of Lima โบสถค์าทอลิคทีสร้างตงัแต ่

ค.ศ.1535 นาํท่านผ่านชมย่านทีพกัอาศยัชานเมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซึงมีชือเสียงดา้นความงาม

ของบา้นและสวน จากนนันาํท่านเขา้ชมโบสถซ์านฟรานซิสโก (San Franc Cisco Convent) ซึงเป็นโบสถเ์รียก

ในภาษาสเปน โบสถแ์ห่งนีไดส้ร้างอุทิศใหแ้ก่ เซนตฟ์รานซิส  โบสถแ์ห่งนีตงัอยู่ใจกลางเมืองลิมา ซึงเมืองเก่า

แห่งนีไดรั้บการยกย่องและขึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1991  
 

คาํ                 รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 
 

วนัทหีก ลมิา – คูซโก้ (ค้าง 2 คืน) – วหิารพระอาทิตย์ – กําแพงเมืองซัคเซฮัวมัน 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา เพือเดินทางสู่เมืองคูซโก ้อนัเป็นทีตงัของอาณาจกัรอินคาอนัยงิใหญ ่มาชูปิคชู 

08.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก ้(Cuzco) โดยเทียวบิน LA2123 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก ้

นาํท่านชมเมืองคูซโก ้เมืองหลวงของอาณาจกัรอินคา ทีแผข่ยายอาํนาจจนกินพืนที 2 ใน 3 ของอเมริกาใต ้ตงัอยู่

เหนือระดบันาํทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวติัศาสตร์ทีลึกลบัน่าทึง เป็นชุมชน
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เก่าแก่ของจกัรวรรดิอินคาอนัรุ่งเรือง ซึงยงัคงทิงร่องรอยความเจริญไวใ้ห้เห็นเป็นซากปรักหักพกัโบราณและ

โบราณวตัถุต่างๆ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมวิหารโคริคันชา หรือทีรู้จกัในนาม วิหารพระอาทิตย ์(Qoriqancha, The Sun Temple) ทีสร้างขึน

เพือถวายแด่เทพเจา้ดวงอาทิตย ์จากนนัสัมผสักบัความมหศัจรรยใ์นการก่อสร้างทีแข็งแรงของกาํแพงเมืองของ

ชาวอินคา กําแพงซัคเซฮัวมัน (Sacsayhuaman) ทีสร้างขึนพือป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกัน

แผ่นดินไหว สิงเหล่านีไดแ้สดงถึงความเชียวชาญดา้นวิศวกรรมของชาวอินคาอย่างน่าประหลาดใจ ไดเ้วลานาํ

ท่านเดินทางสู่หุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อนัเป็นเมืองทีตงัอยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟ ทีจะเปิดให้ท่านเดินทาง

ไปชมสิงมหศัจรรยข์องโลกอยา่งมาชู ปิคชู    

  

คาํ                 รับประทานอาหารคาํ ในโรงแรม 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Casa Adina Sacred Valley Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

วนัทเีจด็  นงัรถไฟไต่เขาขึนสู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 สิงมหศัจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – คูซโก้ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ เพือขึนรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจกัรอินคา มาชู ปิคชู (Machu Picchu) 

1 ใน 7 สิงมหศัจรรยใ์หม่ล่าสุดของโลก โดยรถไฟไต่ขึนเทือกเขาแอนดิสอนัยิงใหญ ่ ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม

ความงามและความลึกลบัของบรรยากาศโดยรอบทีเขา้กบัสถานที ขา้งทางเป็นแม่นาํอูรูบมับา (Urubamba) ไหล

แรงคดเคียวขนานไปกบัทางรถไฟสู่ปลายทางทีสถานีที เมืองอควาส์ กาเลียนเตส์้ (Aquas Calientes) จากนนั

เดินทางโดยรถบสัสู่ มาชู ปิคชู (Machu Picchu) นครทีหายสาบสูญไปของอาณาจกัรอินคา บนยอดเขาสูงทีถูก

หมอกปกคลุมอยู่เสมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งนีจึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลกัษณะสภาพบา้นเมือง บา้นเรือน 

พระราชวงั วหิาร ซึงยงัคงสภาพเดิมทีดีราวกบัไดรั้บการอนุรักษดู์แลไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ นครโบราณแห่งนีถูก

คน้พบโดยฮิรัม บิงแฮม ซึงตงัใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองทีปรากฎชืออยูใ่นเอกสารโบราณ แต่กลบัมาพบ

เมืองทีไม่ปรากฎอยู่ในเอกสารใดทงัสิน จึงไดต้งัชือเมืองตามชือภูเขาอนัเป็นทีตงัคือ Machu Picchu ซึงมี

ความหมายวา่ Old Mountain และ ยงัมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ขนาบขา้ง ตวัโบราณสถาน

มาชู ปิคชู ซ่อนอยูบ่นยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ทีแห่งนีคือเมืองทีไม่กีร้อยปีมานียงัมีผูค้นอาศยั ก่อนจะถูกทิง

รา้งไปเมือสเปนเขา้มาปกครองในสมยัศตวรรษที 15 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยศยั  
 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

***** อิสระใหท้่านชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคา ซึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 

1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลก ทีครังหนึงในชีวิต ไม่ควรพลาดทีจะไดม้าเยือน***** 
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บ่าย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส้นทาง 

การไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจและความประทบัใจทีครังหนึงท่านไดม้าเยือน เมืองโบราณอนั

ยิงใหญ่ของอาณาจกัรอินคา เมืองโบราณทีหายสาบสูญมานาน และไดชื้อวา่เป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลก

อีกดว้ย จากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก ้
 

คาํ                 รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน พร้อมชมการแสดงพืนเมือง 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกัระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 

วนัทแีปด คูซโก้ – กําแพงหิน 12 Side Stone – จตุรัสอาร์ม – ลมิา 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองคูซโก ้เมืองทีไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1983 นาํท่านชมกาํแพงหิน หรือทีรู้จกัในนาม 12 Side Stone ทีสร้างขึนโอบลอ้มเมืองเก่าคูซโก ้กาํแพงนีสร้าง

จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนาํหินกอ้นใหญ่มาเรียงกนัสร้างเป็นกาํแพงเมืองขนาดใหญ่ นบัได ้

ว่าเป็นอีกสิงมหัศจรรยข์องเมืองเก่าคูซโก้ นาํท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก้ นาํท่านสู่จตุรัสอาร์ม 

(Arms Square) หรือทีรู้จักในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) และเป็นทีตังของ โบสถ์ลาคัมปาเนีย 

(Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่งนีสร้างขึนในปี 1576 และได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ทีสร้าง

แบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล บาโร๊คทีสวยงามคู่เมืองคูซโกม้านาน อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความ

ประทบัใจของเมืองคูซโก ้อดีตเมืองราชธานีทีรุ่งเรืองทีสุดของอเมริกาใต ้ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

13.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก ้

15.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก ้สู่ สนามบินลิมา โดยเทียวบิน LA2038 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 

16.50 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู นาํท่านสู่เคานเ์ตอร์เชคอินสายการบิน KLM 

20.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิมา (LIM) สู่สนามบิน อมัสเตอร์ดมั (AMS) โดยสารการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) 

เทียวบินที KL 744 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.30 ชวัโมง) 
 

  วนัทเีก้า อมัสเตอร์ดมั – กรุงเทพ 

********* บนิข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
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สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเครืองบิน 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์เพอืแวะเปลียนเทียวบิน 

17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอม็ (KLM) เทียวบินที KL875  

  (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.45 ชวัโมง) สายการบินมีบริการอาหารคาํ และ อาหารเชา้บนเครืองบิน 
 

วนัทสิีบ กรุงเทพมหานคร 

09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 

 

 

10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....เยือน 3 สิงมหัศจรรย์ของโลก) 

4-13 พ.ค./ 13-22 ก.ค. / 10-19 ส.ค. 2019 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มี.ค- ส.ค. 2019 สงกรานต์ 2019 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 199,900 204,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 22,000 25,000 

เด็กอายุ -12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน)  189,900 194,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเทยีวบินของสายการบิน AF/ KLM 

เท่านนั) เริมตน้ทที่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 
150,000 - 180,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน (ผูใ้หญ่) (หกัค่าตวั BKK- CDG-GIG//LIM-AMS-BKK) 50,000 55,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 25 สิงหาคม 2561) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
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โปรแกรมท่องเทียวบราซิล – เปรู (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน AF/KLM (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 

 ค่าภาษสีนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 ปี) 

 ค่าภาษใีนประเทศทุกประเทศในรายการ 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานทีตามระบุ 

 นาํดืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนกังานขบัรถ, ไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถิน 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเครืองดืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีมิไดร้ะบุ 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 
 

การชาํระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 100,000 บาท/ท่าน  

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 45 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 

* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเต็มจาํนวน 

* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่ายเต็มจาํนวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วซ่ีาในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 
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 การท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที

ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ การใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ มาแลว้  หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไมคื่นทุกกรณี 

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธิทีจะ ไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึงเพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัว่า

ทวัร์นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะ

ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไมเ่กิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วน

ทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึง

ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะ

พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านนั นนัหมายถึงจะชดเชยตามนาํหนกักระเป๋า คูณ 

ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก

เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


