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10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

 (ไฮไลท์.....คร้ังหน่ึงในชีวิตต้องไปเยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พฤษภาคม – ตุลาคม 2563 

เร่ิมต้น 199,900 บาท  
28 เม.ย.- 7 พ.ค./ 9-18 มิ.ย. / 21-30 ก.ค./ 11-20 ส.ค./ 13-22 ต.ค. 2563 
สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)... เที่ยวครบ 3 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป 
รูปป้ันพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร / น ้าตกอิกวาสุอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก  

มาชูปิคชู เมืองลีลั้บแห่งอาณาจักรอินคา  
จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Express Holiday Center  โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

Christ Redeemer 

Machu Picchu 

Iguazu Fall 



 

จัดท าเส้นทางท่องเท่ียวโดยบริษัท Express Holiday Center  โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 EHC-AFKL-10D-BRAZIL-PERU MAY-OCT20 2 | 13 

10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  
 

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิล้คาร์ขึน้ชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Christ The Redeemer) 
น ้าตกอิกวาซุ - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน ้าตกอิกวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์  

ลิมา (เปรู) ถิ่นก าเนิดจักรวรรดิอินคา – คูซโก้ – มหัศจรรย์ มาชูปิคชู 
 

 
 

วันแรก กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร 
 

08.00 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมัคคุเทศก์ไดท้ี่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ที่ 7-8 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

10.45 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เที่ยวบิน AF165 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 12.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกบัจอทีวีส่วนตวัทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ 
อาหารกลางวนั และอาหารค ่า บนเคร่ืองบิน 

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส แวะเปลี่ยนเคร่ืองเป็นเที่ยวบิน AF442 
อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี และ ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG)  

23.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) สู่สนามบินริโอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซิล  สัมผัส
ประสบการณ์บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) 

 

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 
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วันที่สอง ริโอเดอจาเนโร – เคเบิล้คาร์ขึน้ยอดเชาชูการ์โลฟ  
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    
  น าท่านเดินทางสู่ กรุงริโอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งพระเจา้” ส าหรับ

เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ถูกเอ่ยถึงอย่างเป็นทางการคร้ังแรก เมื่อ 500 กว่าปีก่อน ในเดือนมกราคม ปี 2045 นัก
ส ารวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร์ เลมอส ล่องเรือมาถึงอ่าวแห่งน้ีและไดเ้รียกเมืองแห่งปากแม่น ้ าน้ีว่า “ ริโอ 
เดอ จาเนโร” ซ่ึงมีความหมายว่า “แม่น ้ าแห่งเดือนมกราคม” น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar 
Loaf  Mountain) เป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเลื่องช่ือ โคปาคาบานา ยอดเขาแห่งน้ี มีความสูง 1,400 
เมตร ซ่ึงสูงตระหง่านอยูท่ี่ปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา และตั้งโดดเด่นคู่กบัภูเขาคอร์โควาโด ท่าน
สามารถชมทิวทศัน์และภาพอนังดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จากมุมสู่ของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านเที่ยวชมเมือง ริโอ เดอจาเนโร ซ่ึงเป็นประตูสู่ประเทศบราซิล ไดช่ื้อว่า เป็นเมืองที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึง

ในโลก น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สนามกีฬามารากาน่า (Maracana stadium) ที่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเหมือนวิหาร
ของฟุตบอลบราซิล เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 3 ของเมือง และเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มี
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ของฟุตบอลบราซิลเกิดขึ้นที่น่ีมากมาย เช่น การยิงประตูที่ 1,000 ของเปเล่ ต านาน
ลูกหนงัแซมบา้เมื่อ 40 ปีก่อน และยงัเป็นสนามที่เขาลงเล่นให้ทีมชาติเป็นนัดแรกดว้ย สนามน้ีถูกใชเ้ป็นที่จดัพิธี
เปิดการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2014 ที่บราซิลเป็นเจา้ภาพ รวมถึงจะใชจ้ดัพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ได้
เวลาน าท่านผ่านชมฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน Neteroi ก่อนลดัเลาะไปตามชายฝ่ังทะเล ผ่านชายหาดที่มีช่ือเสียง
กอ้งโลก จนถึงหาดโคปาคาบานาที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร น าท่านเชคอินในโรงแรมที่พกั อิสระให้ท่าน
พกัผ่อนตามอธัยาศยัก่อนมื้ออาหารค ่า เพื่อปรับร่างกาย หรือหากท่านยงัไม่ง่วง ท่านสามารถเดินเล่นริมชายหาด
โคปาคาบานา หรือ เลือกชอ้ปป้ิง หรือท่านจะเลือกเล่นน ้าทะเล พกัผ่อนบนชายหาดอนัเลื่องช่ือระดบัโลก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมที่พกั 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Windsor Excelsior Copacabana Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 
 

วันที่สาม  รูปป้ันของพระเยซู Christ of Redeemer – เที่ยวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – อิกวาสุ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อนัเป็นที่ตั้งของรูปป้ันของพระเยซู ช่ือ Christ 

of Redeemer ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ ไดรั้บการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ รูป
ป้ันพระเยซูที่มีความสูงประมาณ 700 เมตรน้ีตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโด เป็นจุดชมวิวที่มองเห็น
เมืองและชายหาดที่สวยที่สุด  นักท่องเที่ยวสามารถขึ้ นรถรางไปบนยอดเขาเพ่ือมองรูปป้ันอันเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวบราซิลและคริสตศ์าสนิกชนทัว่โลกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ชาวบราซิลมกัจะกล่าวอา้งว่า พระเจา้เป็น

http://travel.mthai.com/blog/4515.html
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ชาวบราซิล ซ่ึงอาจเป็นเพราะรูปป้ันพระเยซู ที่ยืนเพ่งมองมายงัเมืองราวกับว่า ริโอ อยู่ในความคุ้มครองของ
พระองค ์(ทั้งน้ีการขึ้นสู่ยอดเขาขึ้นกบัสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
12.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินริโอ เดอ จาเนโร 
14.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินริโอ เดอ จาเนโร เพ่ือเดินทางสู่น ้าตกอิกวาสุ (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 
16.50 น. เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

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

 

วันที่ส่ี น ้าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – ล่องเรือเจทมาคูโค – เข่ือนอิไตปู – ลมิา 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านชมความงดงามและความย่ิงใหญ่ของน ้ าตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซ่ึงเป็นค ามาจากภาษากวารานี 

(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้งเดิม แปลว่า “สายน ้าอนัย่ิงใหญ่”  คน้พบโดยนกัส ารวจชาวสเปนช่ือ AI VARO 
NUNES CABEZA DE VECA เมื่อปี ค.ศ. 1542 น ้ าตกอิกวาสุตั้ งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ
บราซิลกบัประเทศอาร์เจนตินา เป็นน ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใตแ้ละขึ้นช่ือว่าใหญ่ที่สุดในโลกโดยใหญ่
กว่าน ้ าตกไนแองการ่าประมาณ 30 เท่า อย่างไรก็ตามขนาดของน ้ าตกใกล้เคียงกับน ้ าตกวิกตอเรียในทวีป
แอฟริกา น ้ าตกอิกวาสุเกิดจากแม่น ้าอิกวาสุซ่ึงไหลมาจากที่ราบสูงปารานา ตกจากขอบที่ราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่
พ้ืนที่ราบต ่ากว่า จึงกลายเป็นน ้ าตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต ประกอบดว้ยน ้ าตก
ใหญ่น้อยอีกกว่า 275 แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณน ้ ามีมากถึงกว่า 
13.6 ลา้นลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูร้อน คือระหว่างเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน ้าจะลดลงเหลือ 2.3 ลา้น
ลิตรต่อวินาที บริเวณรอบๆ น ้ าตกจะเกิดละอองน ้ าอยู่ตลอดเวลาและมีเสียงดงัไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร บนฝ่ัง

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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ประเทศบราซิลจะมองเห็นน ้ าตกไดท้ัว่ถึงและงดงาม น าท่านสัมผสับรรยากาศ น ้าตกอิกวาสุ (ฝ่ังบราซิล) ซ่ึงเป็น
ฝ่ังที่ท่านสามารถมองเห็นน ้ าตกได้ทั่วถึงและงดงามที่สุด ท่านจะได้สัมผสักับความงามแสนมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ น ้ าตกทรงเกือกมา้ที่เกิดจากแม่น ้ าริโออิกวาสุทั้งสายไหลมาจากหนา้ผาเบื้องบนตกลงสู่หุบเหวยอ่ยๆ 
กว่า 30 แห่ง พลงัน ้าตกที่ตกลงมากระทบกอ้นหินเบื้องล่างก่อให้เกิดละอองน ้ากระเซ็นกระจายไปทัว่ปรากฏเป็น
รุ้งกินน ้ าสีสวยสดใส ซ่ึงท่านสามารถเดินเขา้ไปสัมผสักับพลงัของธรรมชาติไดอ้ย่างใกล้ชิด จากนั้นน าท่าน
ล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของแม่น ้ าอิกวาสุ และชมความงดงามของน ้าตกแห่ง
น้ีแบบใกลชิ้ด (กรุณาเตรียมเส้ือผา้ 1 ชุด ส าหรับเปลี่ยนหลงัล่องเรือแลว้)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย  น าท่านชมเขื่อนอิไตปู (Taipu Dam) เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซ่ึงในอดีตนั้นจัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

ก่อนที่เขื่อนในประเทศจีนจะมีการก่อสร้างเสร็จ เขื่อนอิไตปูสร้างในปีค.ศ.1984 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1988 รวม
ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี ค าว่า “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผ่าดั้ งเดิม แปลว่า 
“เสียงเพลงจากก้อนหิน” เขื่อนอิไตปู กั้นแม่น ้ าปารานาบริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศ
ปารากวยั ซ่ึงนอกจากเป็นผนังกั้นน ้ าและผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัเป็นสะพานเช่ือมต่อระหว่างสองประเทศอีก
ดว้ย ตัวเขื่อนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ใช้คอนกรีตในการก่อสร้างกว่า 28 ลา้นตัน 
และใช้เหล็กมากขนาดที่ว่าใช้สร้างหอไอเฟลไดถ้ึง 380 หอเลยทีเดียว ซ่ึงก็เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย เน่ืองจากความอลงัการของเขื่อนแห่งน้ี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความน่า
ประทบัใจของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใตแ้ห่งน้ี 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุ  
*** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ภายในสนามบิน**** 

19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิกวาสุ สู่สนามบินเมืองลิมา (ประเทศเปรู)  
  สายการบินมีบริการของว่างและเคร่ืองด่ืมระหว่างเที่ยวบิน 
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินลมิา ประเทศเปรู น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

วันที่ห้า ลิมา – เมืองโบราณปาชาคามา – พิพิธภัณฑ์ทองค า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซ่ึงมีความหมายว่า “ผูส้ร้างโลก” เป็นเมืองโบราณ

ที่สร้างขึ้นและสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 800-1450 ก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุง
ลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจกัรอินคา บริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งของปิระมิดหลากหลายรูปแบบที่ไดม้ีการขุด
คน้พบขึ้น และส่วนที่เรียกไดว่้าสมบูรณ์ที่สุดคือ วิหารปาชาคามา น าท่านเขา้ชมภายในวิหารและโบราณสถาน
โดยรอบที่ไดขุ้ดคน้พบในเมืองน้ี และชมความย่ิงใหญ่ของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคาอีกแห่งหน่ึง ไดเ้วลา



 

จัดท าเส้นทางท่องเท่ียวโดยบริษัท Express Holiday Center  โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 EHC-AFKL-10D-BRAZIL-PERU MAY-OCT20 6 | 13 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Huaca Hualiamarca ซ่ึงเป็นปิระมิดดินขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพ
และความน่าประทบัใจ  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย น าท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงที่ยงัคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไวอ้ย่างสมบูรณ์ที่สุดเมืองหน่ึง เมือง

ลิมาตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนช่ือฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี 1991 องค์การยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให้
ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองค า (Golden Museum) ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บ
รวบรวมศิลปะวตัถุซ่ึงท าดว้ยทองค าของชาวเปรูมาตั้งแต่อดีตกาล นบัเป็นพิพิธภณัฑ์เก็บวตัถุโบราณที่ผลิตจาก
ทองค า อนัใหญ่เป็นอนัดบัสองของอเมริกาใต ้รองจากพิพิธภณัฑท์องค าในประเทศโคลมัเบีย จากนั้นน าท่านชม 
จตุรัส  อาร์ม (Plaza De Armas)  น าท่านแวะถ่ายรูปกับท าเนียบรัฐบาล  (Lima Parliament) ซ่ึงเด่นสง่าด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  น าท่านถ่ายรูปกบั  The Basilica Cathedral of Lima โบสถ์คาทอลิคที่สร้างตั้งแต่ 
ค.ศ.1535 น าท่านผ่านชมย่านที่พกัอาศยัชานเมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นความงาม
ของบา้นและสวน จากนั้นน าท่านเขา้ชมโบสถ์ซานฟรานซิสโก (San Franc Cisco Convent) ซ่ึงเป็นโบสถ์เรียก
ในภาษาสเปน โบสถ์แห่งน้ีไดส้ร้างอุทิศให้แก่ เซนต์ฟรานซิส  โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองลิมา ซ่ึงเมืองเก่า
แห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งและขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1991  

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Mira Flores **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

 

วันที่หก ลิมา – คูซโก้ (ค้าง 2 คืน) – วิหารพระอาทิตย์ – ก าแพงเมืองซัคเซฮัวมัน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา เพ่ือเดินทางสู่เมืองคูซโก ้อนัเป็นที่ตั้งของอาณาจกัรอนิคาอนัย่ิงใหญ่ มาชูปิคชู 

09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก ้(Cuzco) โดยเที่ยวบิน LA2123 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
10.23 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก ้

น าท่านชมเมืองคูซโก ้เมืองหลวงของอาณาจกัรอินคา ที่แผ่ขยายอ านาจจนกินพ้ืนที่ 2 ใน 3 ของอเมริกาใต ้ตั้งอยู่
เหนือระดบัน ้ าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวตัิศาสตร์ที่ลึกลับน่าทึ่ ง เป็นชุมชน
เก่าแก่ของจกัรวรรดิอินคาอนัรุ่งเรือง ซ่ึงยงัคงทิ้งร่องรอยความเจริญไวใ้ห้เห็นเป็นซากปรักหักพกัโบราณและ
โบราณวตัถุต่างๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านเข้าชมวิหารโคริคนัชา หรือที่รู้จกัในนาม วิหารพระอาทิตย์ (Qoriqancha, The Sun Temple) ที่สร้างขึ้น
เพื่อถวายแด่เทพเจา้ดวงอาทิตย์ จากนั้นสัมผสักบัความมหัศจรรยใ์นการก่อสร้างที่แข็งแรงของก าแพงเมืองของ
ชาวอินคา ก าแพงซัคเซฮัวมัน  (Sacsayhuaman) ที่สร้างขึ้ น พ่ือป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกัน
แผ่นดินไหว ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมของชาวอินคาอย่างน่าประหลาดใจ ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางสู่หุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อนัเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟ ที่จะเปิดให้ท่านเดินทาง
ไปชมส่ิงมหัศจรรยข์องโลกอยา่งมาชู ปิคชู   

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

 

วันที่เจ็ด  นั่งรถไฟไต่เขาขึน้สู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – คูซโก้ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ เพือ่ขึ้นรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจกัรอินคา มาชู ปิคชู (Machu Picchu) 
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใ์หม่ล่าสุดของโลก โดยรถไฟไต่ขึ้นเทือกเขาแอนดิสอนัย่ิงใหญ่ ระหว่างทางท่านจะไดช้ม
ความงามและความลกึลบัของบรรยากาศโดยรอบทีเ่ขา้กบัสถานที่ ขา้งทางเป็นแม่น ้าอูรูบมับา (Urubamba) ไหล
แรงคดเคี้ยวขนานไปกบัทางรถไฟสู่ปลายทางที่สถานีที่ เมืองอควาส์ กาเลียนเตส์้ (Aquas Calientes) จากนั้น
เดินทางโดยรถบสัสู่ มาชู ปิคชู (Machu Picchu) นครที่หายสาบสูญไปของอาณาจกัรอินคา บนยอดเขาสูงที่ถูก
หมอกปกคลุมอยูเ่สมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งน้ีจึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลกัษณะสภาพบา้นเมือง บา้นเรือน 
พระราชวงั วิหาร ซ่ึงยงัคงสภาพเดิมที่ดีราวกบัไดรั้บการอนุรักษด์ูแลไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ นครโบราณแห่งน้ีถูก
คน้พบโดยฮิรัม บิงแฮม ซ่ึงตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองที่ปรากฎช่ืออยูใ่นเอกสารโบราณ แต่กลบัมาพบ
เมืองที่ไม่ปรากฎอยูใ่นเอกสารใดทั้งส้ิน จึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือภูเขาอนัเป็นที่ตั้งคือ Machu Picchu ซ่ึงมี
ความหมายว่า Old Mountain และ ยงัมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ขนาบขา้ง ตวัโบราณสถาน
มาชู ปิคชู ซ่อนอยูบ่นยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ทีแ่ห่งน้ีคือเมืองที่ไมก่ี่ร้อยปีมาน้ียงัมีผูค้นอาศยั ก่อนจะถูกทิ้ง
ร้างไปเมื่อสเปนเขา้มาปกครองในสมยัศตวรรษที่ 15 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยศยั  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
***** อิสระให้ท่านชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคา ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 

1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ที่คร้ังหน่ึงในชีวิต ไม่ควรพลาดที่จะไดม้าเยือน***** 
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บ่าย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส้นทาง 
การไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจและความประทบัใจที่คร้ังหน่ึงท่านไดม้าเยือน เมืองโบราณอนั
ย่ิงใหญ่ของอาณาจกัรอินคา เมืองโบราณที่หายสาบสูญมานาน และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก
อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก ้

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga Hotel**** หรือเทียบเท่า  

  
วันที่แปด คูซโก้ – ก าแพงหิน 12 Side Stone – จตุรัสอาร์ม – ลิมา 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมยา่นเมืองเก่าของเมืองคูซโก ้เมืองที่ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยเูนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
1983 น าท่านชมก าแพงหิน หรือที่รู้จกัในนาม 12 Side Stone ที่สร้างขึ้นโอบลอ้มเมืองเก่าคูซโก ้ก าแพงน้ีสร้าง
จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการน าหินกอ้นใหญ่มาเรียงกนัสร้างเป็นก าแพงเมืองขนาดใหญ่ นบัได ้
ว่าเป็นอีกส่ิงมหัศจรรยข์องเมืองเก่าคูซโก้ น าท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก้ น าท่านสู่จตุรัสอาร์ม 
(Arms Square) หรือที่ รู้จักในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) และเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ลาคัมปาเนีย 
(Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่งน้ีสร้างขึ้ นในปี 1576 และได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่สร้าง
แบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล บาโร๊คที่สวยงามคู่เมืองคูซโกม้านาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทบัใจของเมืองคูซโก ้อดีตเมืองราชธานีที่รุ่งเรืองที่สุดของอเมริกาใต ้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก ้
14.44 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก ้สู่ สนามบินลิมา โดยเที่ยวบิน LA2038 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
16.10 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู น าท่านสู่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิน KLM 
19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิมา (LIM) สู่สนามบิน อัมสเตอร์ดัม (AMS) โดยสารการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) 

เที่ยวบินที่ KL 744 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.30 ชัว่โมง) 
 
 

  วันที่เก้า อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพ 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 
15.05 น. เดินทางถึงกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพือ่แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) เที่ยวบินที่ KL875  
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
  

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 
09.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
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10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....เยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
28 เม.ย.- 7 พ.ค./ 9-18 มิ.ย. / 21-30 ก.ค./ 11-20 ส.ค./ 13-22 ต.ค. 2563 

 

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

160,000 - 190,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) (หักค่าตัว๋ BKK- CDG-GIG//LIM-AMS-BKK) 50,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 24 มกราคม 2563) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวบราซิล – เปรู (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน AF/KLM (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ตามระบ ุ
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนกังานขบัรถ, ไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถิ่น 
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▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่มไิดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน  
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไมม่ีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่ามดัจ าเต็มจ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกว่า 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หักค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ การท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ให้ทราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

▪ สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทกุกรณี 
▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะ ไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใช้หนงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้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 ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 

 

 

 

 



 

จัดท าเส้นทางท่องเท่ียวโดยบริษัท Express Holiday Center  โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 EHC-AFKL-10D-BRAZIL-PERU MAY-OCT20 13 | 13 

 
 
 

10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....เยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
ราคาทัวร์ 199,900 บาท   28 เม.ย.- 7 พ.ค. 2563  9-18 มิ.ย.2563 

  21-30 ก.ค.2563   11-20 ส.ค. 2563 
  13-22 ต.ค. 2563 

 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 


