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บินภายใน 3 เท่ียวบิน / พกัโรงแรม 5 ดาว 11 คืน 4 ดาว 1 
คืน 

ก าหนดเดินทาง 
27 ก.พ. – 12 มี.ค. 63 เดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป ราคา 329,000 บาท  (ใชร้ถ Big Bus) 

ครัง้หน่ึงในชีวิตท่ีท่านไม่ควรพลาด เทศกาลท่ีย่ิงใหญ่ หน่ึงปีมีเพียงครัง้เดียว ชมสดุยอดขบวน
พาเหรดระดบัโลก 

วนัพฤหสัฯท่ี 27 ก.พ. 63 (1) :   กรงุเทพฯ   
วนัศกุรท่ี์ 28 ก.พ. 63 (2) :   กรงุเทพฯ – โดฮา – เซาเปาโล – ริโอ เดอ จาเนโร  
วนัเสารท่ี์ 29 ก.พ. 63 (3) :   ยอดเขาคอรโ์ควาโด – (ชมเทศกาลคารนิ์วลั ท่ีนัง่ VIP Box Seat)  
วนัอาทิตยท่ี์ 01 มี.ค. 63 (4) :   ริโอ เดอ จาเนโร – ซูการโ์ลฟ 
วนัจนัทรท่ี์ 02 มี.ค. 63 (5) :   ริโอ เดอ จาเนโร – ลิม่า – คซูโก 
วนัองัคารท่ี 03 มี.ค. 63 (6) :   คซูโก – โอลนัเททมัโบ – นัง่รถไฟพาโนรามาสู่ มาชู ปิคชู (พกับนมาชู 
ปิชู) 
วนัพธุท่ี 04 มี.ค. 63 (7) : มาชู ปิคชู ชมดินแดนล้ีลบัแห่งอาณาจกัรอินคา (เช้า) – คซูโก     
วนัพฤหสัฯท่ี 05 มี.ค. 63 (8) :  คซูโก – ลิม่า **ทานอาหารซีฟู้ ด ริมมหาสมทุรแปซิฟิค***   
วนัศกุรท่ี์ 06 มี.ค. 63 (9) : ลิม่า – บวัโนสไอเรส (พกั 2 คืน) 
วนัเสารท่ี์ 07 มี.ค. 63 (10) : บวัโนสไอเรส  
วนัอาทิตยท่ี์ 08 มี.ค. 63 (11) : บวัโนสไอเรส – น ้าตกอิวาส ุ(พกัน ้าตกอิกวาส ุ2 คืน) 
วนัจนัทรท่ี์ 09 มี.ค. 63 (12) : น ้าตกอิกวาส ุ(ฝัง่บราซิล) – นัง่เรือเรว็มาคคู ู 
วนัองัคารท่ี 10 มี.ค. 63 (13) : น ้าตกอิกวาส ุ– เซาเปาโล 
วนัพธุท่ี 11 มี.ค. 63 (14) : เซาเปาโล – โดฮา  
วนัพฤหสัฯ 12 มี.ค. 63 (15) :  โดฮา – กรงุเทพฯ    

2020 คารนิ์วลั อเมริกาใต้ 15 วนั  
บราซิล – เปร ู(ปารากวยั) – อารเ์จนติน่า 
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วนัพฤหสัฯท่ี 27 ก.พ. 63   (1) :   กรงุเทพฯ   
 
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิกาตาร ์แถว P/Q ประตู 8 
21.00 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบนิที ่QR 835 
  
วนัศกุรท่ี์ 28 ก.พ. 63  (2) :  กรงุเทพฯ – โดฮา – เซาเปาโล – ริโอ เดอ จาเนโร  
 

00.50 น. เดนิทางถงึ โดฮา เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
07.20 น. ออกเดนิทางสู่ เซาเปาโล (Sao Paulo) โดยเทีย่วบนิที ่QR 773 
17.20 น. เดนิทางถงึ เซาเปาโล / รบัประทานอาหารค า่ภายในสนามบิน 
21.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุริโอ เดอ จาเนโร (Rio De Janeiro) โดยเทีย่วบนิที ่G3 1090  
22.05 น. เดนิทางถงึ กรงุริโอ เดอ จาเนโร (Rio De Janeiro) เมอืงท่ารมิฝ ัง่มหาสมทุรแอตแลนตกิทีม่ ี

ความส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิและเป็นอดตีเมอืงหลวงเก่าทีค่รกึครืน้ของบราซลิ 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Hilton Copacabana (5* Hotel) หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสารท่ี์ 29 ก.พ. 63  (3) :   ยอดเขาคอรโ์ควาโด – เทศกาลคารนิ์วลั ท่ีนัง่ VIP Box Seat – ริโอ   

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านขึ้นสู่ยอดเขาคอรโ์ควาโด (Corcovado) มคีวามสูงประมาณ 710 เมตร นัง่รถราง
ผ่านภูเขา และป่าไม้ เพื่อชม รูปปั้นพระเยซูคริสต์ยืนอ้าแขนรอผู้ไถ่บาป (Christ The 
Redeemer) ตัง้ตระหง่านอยู่อย่างสง่าด้วยความสูงถึง 38 เมตร เป็นหนึ่งในสญัลักษณ์ที่มี
ชื่อเสยีงมากของเมอืงนี้ บนยอดเขาแห่งน้ี ในวนัที่ท้องฟ้าโปร่ง ท่านจะได้พบกบัทวิทศัน์อนั
งดงามของเมอืงรโิอ เดอ จาเนโรในแบบพาโนรามา รวมทัง้จะสามารถเหน็ววิไปถงึยอดเขาชู
การโ์ลฟ ชายหาดโคปาคาบานา และสนามกฬีามาราคาน่า 
น าท่านเข้าชมสนามกีฬายกัษ์ “มาราคาน่า” (Maracana Stadium) ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่
ใหญ่ที่สุดในโลกสนามหนึ่ง จุผู้เข้าชมได้ถึง 200,000 คน ซึ่งสรา้งขึ้นเมื่อปี 1950 เพื่อใช้เป็น

เดนิทาง 10-14 ท่านขึน้ไป ราคา 339,000 บาท  (ใชร้ถ Mini Bus) มดัจ าท่านละ 50,000 บาท 
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สนามแข่งฟุตบอล FIFA World Cup ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ และในปี 2014 บราซิลได้เป็น
เจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนัฟุตลบอลโลกอกีครัง้หนึ่ง นอกจากใชเ้ป็นสถานทีแ่ขง่ฟุตบอลแลว้ 
ยงัใชเ้ป็นเวทแีสดงคอนเสริต์กลางแจง้ดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางกลบัโรงแรม เพ่ือให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยั และอาบน ้าเปล่ียนเส้ือผ้า 

เตรียมตวัชมงานคารนิ์วลัในช่วงกลางคืน  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมขบวนพาเหรดรอบ Champion ในเทศกาลคาร์นิวลัแห่งกรุงริโอ เดอจาเนโร ที่มี
ชื่อเสยีงไปทัว่โลก ด้วยขบวนพาเหรดที่ยิง่ใหญ่อลงัการในชุดแฟนซีหลากสสีนันับรอ้ยขบวน 
ด้วยท่ีนัง่ VIP Box Seat ชิดติดขอบสนามอย่างใกล้ชิด ท่านจะสนุกสนาน เพลดิเพลนิและ
เต็มอิ่มกับโชว์และพาเหรดหลากลลีาตัง้แต่หวัค ่ายนัรุ่งเช้า ซึ่งในรอบปีจะมกีารจดัเพียงครัง้
เดยีว จะเป็นประสบการณ์ทีน่่าจดจ ามริูล้มืกบัสสีนัอนัหลากหลาย และบรรยากาศของงานเฉลมิ
ฉลองแห่งชาต ิ

 
 เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Hilton Copacabana (5* Hotel) หรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทิตยท่ี์ 01 มี.ค. 63   (4) :   ริโอ เดอ จาเนโร  - ซูการโ์ลฟ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามสบาย หรอืมเีวลาเล่นน ้า
ทะเล ณ บรเิวณชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 
ชายหาดโคปาคาบาน่า  ที่มีความยาวถึง 4 
กิโลเมตร และเมื่อไม่นานมานี้ ชาวคาริโอค่าได้
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ร่วมกนัสรา้งสถติโิลก ท าราวตากผ้าที่ยาวที่สุดในโลก ณ ชายหาดแห่งนี้ และยงัเป็นที่มาของ
ชื่อเพลงทีด่งัไปทัว่โลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชูการโ์ลฟ (Sugar Loaf Mountain) มคีวามสูงประมาณ 396 

เมตร เพื่อชมทวิทศัน์และภาพอนังดงามของเมอืง
รโิอ ชูการโ์ลฟนี้ยงัถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงรโิอ
อีกด้วย  ชื่ อของชูการ์โลฟนั ้นมาจากรูปร่าง
ลักษณะของยอดเขาซึ่งมีรูปร่างเหมือนก้อน
น ้าตาล  
เข้าชม วิหารศกัด์ิสิทธ์ิ ริโอ เดอ จาเนโร ( Rio 
De Janeiro Cathedral)  หนึ่งในแลนด์มารค์แห่ง
บราซลิ เป็นสถานทีอ่นัโดดเด่นแห่งรโิอ เดอจาเนโรกค็อื โบสถร์โิอ เดอ จาเนโร หรอืมหาวหิาร
แห่ง รโิอ เดอ จาเนโร อาคารมหาวหิารแห่งนี้เป็นรปูทรงกรวยขนาดยกัษ์ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงที่
ไม่ควรพลาดที่จะมาเยอืน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 106 เมตร สูง 96 เมตร วหิารแห่งนี้มี
สถาปตัยกรรมที่คล้ายโบสถ์อยู่บ้าง แต่ลกัษณะของวหิารขนาดมหมึานี้กลบัคล้ายปีระมดิของ
ชาวมายนัมากกว่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Hilton Copacabana (5* Hotel) หรือเทียบเท่า 
   

วนัจนัทรท่ี์ 02 มี.ค. 63 (5) :   ริโอ เดอ จาเนโร – ลิม่า – คซูโก 
 

เชา้  เดนิทางสู่สนามบนิ / รบัประทานอาหารเชา้ Box Breakfast 
05.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุลิม่า (Lima) โดยเทีย่วที ่AV 920 
09.15 น. เดนิทางถงึ กรงุลิม่า เมอืงหลวงทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเปรู 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีส่นามบนิ  
13.00 น. ออกเดนิทางสู่ คซูโก (Cusco) โดยเทีย่วบนิที ่LA 2035 
14.21 น.  เดนิทางถงึ คูซโก เป็นชื่อเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเทอืกเขาแอนดสี ส่วนทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้

ของเปร ูเมอืงกุสโกเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัและองคก์รยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางดา้นวฒันธรรม 

  น าท่านชม เมืองคซูโก (Cusco) เมอืงซึง่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเทอืกเขาแอนเดส ชื่อ     
“คูซโก” เป็นภาษาเกวชวั แปลว่า “ศูนยก์ลางของโลก” ย้อนไปถึงช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็น
ผลงานของ “อนิคา ปาชาคเูตค” ผูก่้อสรา้งเมอืงนี้ใหส้ะดุดตา  

  ชม พลาซ่า เด อารมาส แห่งกุสโก (Plaza de Armas del Cusco) หรอืที่รู้จกักันในนาม 
จตุัรสัแห่งนักรบ จตุัรสัขนาดใหญ่กลางเมอืงที่ถูกล้อมรอบไปด้วยสถานที่ส าคญัๆหลายแห่ง 
เช่น รา้นอาหาร รา้นคา้ รา้นขายเครือ่งประดบั ตวัแทนธุรกจิการท่องเทีย่ว  
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  ชม วิหารคูซโก (La Compania de Jesus) วหิารสไตลบ์ารอ็คที่ถูกสรา้งในปี 1550 เป็นหนึ่ง
ในคริสตจักรในยุคอาณานิคมสเปนที่
สวยงามมากที่สุดในทวีปอเมรกิา โบสถ์
พ ระเยูซู  (Jesuit Church) โบสถ์ ขนาด
ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกบัวหิารคูซโก โดยโบสถ์
ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แต่
ถูกท าลายจากแผ่นดนิไหวในช่วงปี 1650 
จากนัน้ 18 ปีต่อมาได้สร้างขึ้นมาใหม่อีก
ครัง้หน่ึง ปจัจุบันโบสถ์แห่งนี้กลายเป็น
หนึ่งในตวัอย่างทีด่ทีี่สุดของสถาปตัยกรรม
บารอ็คโคโลเนียลในทวปีอเมรกิา  

  ชม โกริกนัชา (Koricancha) อดีตวิหารแห่งดวงอาทิตย ์(Temple del Sol) ของชาวอนิคา   
หนึ่งในวหิารส าคญัทีสุ่ดของชาวอนิคาในเมอืงคซูโก  

  ชม ป้อมปราการซาคซายอวัมาน (The Fortress of Sacsayhuaman) ป้อมซึง่สรา้งขึน้จาก
หนิแกรนิตเพื่อป้องกนัขา้ศกึจากฝ ัง่ตะวนัออก ซึ่งบางส่วนของก้อนหนิเหล่านี้ได้ถูกน า  มาใช้
ในการก่อสรา้งตกึสไตลโ์คโลเนียลในเมอืงคูซโก จดัเป็นสถาปตัยกรรมอนิคาที่มคีวามโดดเด่น
มาก สรา้งด้วยก้อนศลิาขนาดมหมึา บางก้อนหนักถงึ 125 ตนั มกี าแพงสองชัน้สร้างเป็นแนว
ซกิแซก นักโบราณคดปีระมาณว่าการสรา้งป้อมแห่งนี้ต้องใช้แรงงานหลายหมื่นคน ใช้เวลา
ก่อสรา้งนานกว่า 70 ปี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Palacio del Inca Luxury Collectoin Cusco (5* Hotel) หรือเทียบเท่า 
 

วนัองัคารท่ี 03 มี.ค. 63 (6) :   คซูโก – โอลลนัเททมัโบ – นัง่รถไฟพาโนรามาสู่ มาชู ปิคชู  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  โอลลันเททัมโบ (Ollantaytambo) อีกเมืองหนึ่ งในดินแดนลี้ล ับแห่ง
อาณาจกัรอนิคา อยูใ่กลก้บัเมอืงคซูโก  
เดินทางสู่สถานีรถไฟ ออกเดินทางโดย รถไฟ Vista Dome ไต่ขึ้นเขาแอนดิสอนัย่ิงใหญ่
และลึกลบัสู่ “มาชู ปิคชู” (Machu Picchu)  
เดนิทางถึง มาชู ปิคชู (Machu Picchu) หรอื
นิยมเรยีกอีกชื่อว่า “เมอืงสาบสูญแห่งอินคา” 
เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา 
ตัง้อยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ 2,350 
เมตร ในปี 1983 องคก์ารยเูนสโกไดก้ าหนดให้
มาช ูปิคชูเป็นมรดกโลก เมื่อวนัที ่7 กรกฎาคม 
2007 มาชู ปิคชู ได้รบัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่
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มหศัจรรยข์องโลกยคุใหมจ่ากการลงคะแนนทัว่โลกทัง้ทางอนิเตอรเ์น็ตและโทรศพัทม์อืถอื 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ชมบริเวณโดยรอบของมาชู ปิคชูอนัเร้นลบั (รอบที่ 1) ตามประวตัิว่ามาชู ปิคชู สรา้งขึ้น

เมื่อปี 1450 โดยจกัรพรรดปิาชากูตขีองอนิคา และใช้ชวีติในมาชู ปิคชู จนกระทัง่ชาวสเปนได้
ชยัชนะเหนือเปรูในปี 1911 เป็นการสรา้งที่พกัอาศยัของชาวอนิคา (คล้าย ๆ กบับ้านพกัตาก
อากาศของเศรษฐชีาวยุโรป) พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นปราสาทและวดัที่สรา้งเพื่อถวายแด่เทพ
เจา้ของชาวอินคาและสิง่ปลูกสรา้งอื่น ๆ ที่สรา้งเพื่อดูแลศาสนสถาน / ในปี ค.ศ. 1911 นคร
แห่งนี้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลกัษณะสภาพบา้นเมอืง บา้นเรอืน พระราชวงั วหิาร ซึง่ยงัคง
สภาพเดมิที่ดรีาวกบัไดร้บัการอนุรกัษ์ดูแลไว้อย่างน่าอศัจรรย ์คนน าทางชื่อนายเมลชอร ์อาร์
เตอากาได้น าศาสตราจารยฮ์ริาม บงิแฮมมาสู่มาชู ปิคชู ซึ่งศาสตราจารยบ์งิแฮมได้กลบัมาที่
เมืองนี้อีกครัง้ในปี 1914 ด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเยลล์และสมาคมภูมิศาสตร์
แห่งชาต ิจากนัน้เป็นต้นมา มาชู ปิคชูจงึเป็นทีรู่จ้กักนัในนามของนครลีล้บัแห่งชนเผ่าอนิคา มี
เวลาใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมสนิคา้พืน้เมอืงของชาวอนิคา 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Sumaq Aguax Calientes (5* Hotel)  หรือเทียบเท่า 
 
วนัพธุท่ี 04 มี.ค. 63   (7) : มาชู ปิคชู ชมดินแดนล้ีลบัแห่งอาณาจกัรอินคา (เช้า) - คซูโก     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไฮไลท์อกีอย่างที่ต้องมาเมื่อท่านมาเยอืนดนิแดนลี้ลบัมาชูปิคชู คอื ชมพระอาทติยข์ึน้ในยาม
เชา้ จากนัน้ ชมบริเวณโดยรอบของมาชู ปิคชูอนัเร้นลบั รอบที ่2  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองบนเขามาชูปิคชู 
บ่าย เดินทางกลบัคซูโก โดยรถไฟ VISTA DOME โดยระหว่างทางบนรถไฟขากลบั ท่านจะไดช้ม

การเดนิแฟชัน่โชวก์บัเสือ้ผา้หนังทีม่าสรา้งความบนัเทงิใหท้่านชมบนรถไฟ เมื่อถงึสถานีรถไฟ 
Ollantaytambo น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืงคซูโก 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Sumaq Aguax Calientes (5* Hotel)  หรือเทียบเท่า 
 

วนัพฤหสัฯท่ี 05 มี.ค. 63   (8) :  คซูโก - ลิม่า **ทานอาหารซีฟู้ ด ริมมหาสมทุรแปซิฟิค***   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
05.30 น.  เดนิทางสู่สนามบนิ 
08.30 น.  ออกเดนิทางสู่ ลิม่า โดยเทีย่วบนิที ่LA 2054  
10.02 น.  เดนิทางถึง กรุงลิม่า (Lima) เมอืงหลวงที่มชีื่อเสยีงของประเทศเปรู โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่

บรเิวณที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาชยีอง แม่น ้ารมีกั และแม่น ้าลูรงิ รมิชายฝ ัง่แห้งแล้งซึ่งอยู่ตดิกบั
อ่าวใน มหาสมทุรแปซฟิิก ซึง่มที่าเรอืทีส่รา้งขึน้และตัง้ชื่อว่า กายาโอ (Callao) 

  น าท่านผ่านชมเมอืงลมิ่า เมอืงของพระราชา (City of Kings) ก่อตัง้ขึน้เมือ่ ค.ศ. 1535 โดยชาว
สเปนชื่อ ฟรานซสิโก ปิซาโร และในปี ค.ศ. 1991 องคก์ารยเูนสโก้ไดป้ระกาศใหล้มิ่าเป็นเมอืง
มรดกทางวฒันธรรมของโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ทองค า (Golden Museum) ซึ่งเป็นสถานที่เกบ็รวบรวมศลิปวตัถุ ซึ่ง

ท าด้วยทองค าของชาวเปรูมาตัง้แต่อดตีกาล เป็นพิพิธภณัฑ์ของเอกชน ก่อตัง้โดย Miguel 
Mujica Gallo ในปีค.ศ.1968 เก็บรวมรวมของสะสมที่ท าจากทองค าไว้กว่า 25,000 ชิ้น ไม่ว่า
จะเป็นหน้ากาก, มงกุฎ, ตราประจ าตระกูล, เสือ้เกราะ, มมัมี ่ฯลฯ 
ชมย่านมิราฟลอเรส (Miraflores) เป็นย่านทนัสมยัของกรุงลมิ่า มสีิง่อ านวยความสะดวก
ทนัสมยัหลายอยา่ง และมชีายหาดทีส่วยงาม มเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า เมนู Seafood เสิรฟ์พร้อมไวน์ขาว ณ ภตัตาคารริมมหาสมุทรแป
ซิฟิค 

เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Costa del Sol Wyndham Lima Airport (4* Hotel) หรือเทียบเท่า 
  
วนัศกุรท่ี์ 06 มี.ค. 63  (9) : ลิม่า – บวัโนสไอเรส  (พกั 2 คืน) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
08.10 น.  ออกเดนิทางสู่ บวัโนสไอเรส โดยเทีย่วบนิ LA 8011 
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14.40 น. เดนิทางถงึ บวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เป็นเมอืงหลวง เมอืงใหญ่ทีสุ่ด และเป็นเมอืงท่า
ของประเทศอารเ์จนตนิา 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Intercontinental Buenos Aires (5* Hotel) หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสารท่ี์ 07 มี.ค. 63  (10) : บวัโนสไอเรส   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมอืงบวัโนสไอเรส ย่านใจกลางเมอืง “ซองโตร” ย่านพลาซ่า เดอ มาโย บรเิวณ
ทีต่ ัง้ท าเนียบ รฐับาล ตกึรฐัสภา ท าเนียบประธานาธบิดหีรอืทีม่ชีื่อเรยีกว่า “ลา กาซาโร ซาดา” 
(La Casa Rosada) แปลว่าบ้านสีชมพูหรอืบ้านสีกุหลาบ เพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตัง้
ตระหง่านอยู่หน้าจัตุร ัสมาโย ที่จะมี
ทหารองครกัษ์ในเครื่องแบบสีน ้ าเงิน
ออกมาเดนิพาเหรดกนัเป็นประจ า ผ่าน
ชมศ าล าว่ าก าร  (Cabildo) ซึ่ ง เ ป็ น
สถาปตัยกรรมยุคอาณานิคมทาสีขาว 
ย่านลาโบกา (La Boca) ย่านที่อยู่อาศยั
ข อ งช น ชั ้น แ ร ง ง าน  มี สี สั น ส ด ใส
หลากหลายจนลายตา ได้รบัการก่อตัง้ขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของ
กรรมกรท่าเรอื โดยไดต้ัง้ตดิอยู่  รมิน ้าพอด ีย่านนี้ไดช้ื่อว่ามบี้านเรอืนทีส่รา้งด้วยสงักะสแีต่มี
การน าสสีด ๆ แปลก ๆ มาทา จติรกรเบนีโต กนิเกลา มารต์นิ เป็นผูน้ าในการใชส้ขีองผูค้นใน
ยา่นน้ีในช่วงตน้ ๆ ศตวรรษ เพลดิเพลนิกบัการเตน้ระบ าแซมบา้ที่ออกมาโชวล์ลีาสุดมนัส์  
ผ่านชม โรงอปุรากรโกลอน (Colon Theatre) โอเปร่าเฮา้สท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก เทยีบ
ไดก้บัทีม่ลิาน และกรงุเบอรล์นิ เป็นทีแ่สดงบลัเล่ตแ์ละวงซมิโฟนี่ เป็นทีท่ีน่กัแสดงทุกคนใฝ่ฝนั
จะกา้วขึน้เวทแีห่งนี้ 
อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย ณ ถนนอเวนิด้า เนิฟ เดอ ฮูลิโอ หรือถนน 9 
กรกฎาคม   เป็นถนนสายที่กว้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มรี้านกาแฟรมิบาทวถิีที่ขึน้ชื่ อและ
ผ่านชมสนามฟุตบอลสโมสร โบคาจเูนียร ์สโมสรฟุตบอลชื่อดงัของอารเ์จนตน่ิา ทีม่อีดตีนักเตะ
ชื่อดงัอยา่ง ดเิอโก มาราโดน่า เคยเล่นใหส้โมสรแห่งนี้มาก่อน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ชม มหาวิหารใหญ่โรเซอแรตต้า  (Metropolitan Cathedral) ทีฝ่งัศพของนายพลโฮเซ่ เดอ 

ซานมารต์นิ ผูก้อบกู้อสิรภาพแห่งอารเ์จนตน่ิา ชมทหารยามทีแ่ต่งกายในเครื่องแบบเกรอนาดิ
เยรอ์ยา่งสงา่งามหน้าวหิาร  
น าท่านชม ท่ีฝังศพของเอวิต้า เปรอง (Tomb of Evita Peron) หรอืเอวา เปรอง อดตีสตรี
หมายเลขหนึ่งของประเทศอารเ์จนตนิา ผูซ้ึง่มบีทบาทส าคญัในการผลกัดนัใหน้ายพลฮวน เปร
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อง ได้รบัต าแหน่งทางการเมืองที่ส าคัญ คือต าแหน่งประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินาด้วย
ค าแนะน าต่าง ๆ ของ  เอวา โดยเอวา เปรองเสยีชวีติเมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ดว้ย
โรคมะเร็งมดลูก ด้วยวยัเพียง 33 ปีเท่านัน้ ซึ่งสร้างความเศร้าเสียใจให้กับประชาชนชาว
อารเ์จนตนิาเป็นอย่างมาก ประวตัชิวีติของเอวามคีนน าไปท าหนังสอื ละครเวท ีและสรา้งเป็น
ภาพยนตรห์ลายเรือ่ง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (เมนูสเตก็เน้ืออารเ์จนติน่า) 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Intercontinental Buenos Aires (5* Hotel) หรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทิตยท่ี์ 08 มี.ค. 63   (11) :    บวัโนสไอเรส - น ้าตกอิวาส ุ(พกัน ้าตกอิกวาส ุ2 คืน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
09.35 น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองอิกวาส ุโดยเทีย่วบนิ AR 1720 
11.25 น.  เดนิทางถงึ เมืองอิกวาสุ (Iguasu) เมอืงที่ตัง้อยู่บนพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศคอื บราซลิ , 

อารเ์จนตนิา และปารากวยั และเป็นที่ตัง้ของน ้าตกที่มขีนาดใหญ่กว่าน ้าตกไนแองการ่าถงึ 4 
เท่า 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู BBQ 
บ่าย  น าท่านชมความงามของ น ้าตกอีกวาสุฝัง่อารเ์จนติน่า ซึ่งท่านจะไดช้มความงามของน ้าตก

ในอกีมมุมองหน่ึงทีง่ดงามไมแ่พก้บัฝ ัง่บราซลิ น าท่านขา้มพรมแดนสู่ประเทศบราซลิ   
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Bourbon Cataratas (5* Hotel) หรือเทียบเท่า 
  

วนัจนัทรท่ี์ 09 มี.ค. 63 (12) : น ้าตกอิกวาส ุ(ฝัง่บราซิล) - นัง่เรือเรว็มาคคู ู
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม เข่ือนอิไตป ู(Itaipu Dam) เขื่อนคอนกรตีขนาดใหญ่ซึง่ในอดตีจดัไดว้่าเป็นเขื่อนที่

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อนทีเ่ขื่อนสามหุบเขาของจนีจะแลว้เสรจ็ ค าว่า “อไิตป”ู แปลว่า “เสยีงเพลง
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จากกอ้นหนิ” มาจากภาษากวารานิ (Guarani) ของชาวอนิเดยีนแดงเผ่าดัง้เดมิ เขือ่นอไิตปกูัน้
แม่น ้าปารานา บรเิวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซลิกบัประเทศปารากวยั จงึท าให้เขื่อนนี้
เป็นทัง้ผนังกัน้น ้าเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศ / อสิระให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย  น าท่าน ชมน ้าตกอีกวาสุ (Brazilian Falls) 

ซึ่งเป็นน ้ าตกที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่
กว่าน ้าตกไนแองการ่าในทวีปอเมรกิาเหนือ
ถงึ 4 เท่า ตัง้อยูบ่รเิวณหน้าผารมิแม่น ้าอกีวา
สุ ซึ่งเป็นพรมแดนที่ครอบคลุมทัง้ดินแดน
บราซลิและอารเ์จนตน่ิา 
นัง่เรือเจท็มาคูคูล่องแม่น ้าอีกวาสุ (Macuco Safari) เพื่อชื่นชมกบัความงดงามของน ้าตก
อย่างใกล้ชิด พรอ้มความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
ที่ท่านจะได้รบัจากการล่องเรอืเล่นคลื่นของ
น ้าตกแห่งนี้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภตัตาคาร
พื้ น เมือ ง พ ร้อมชมการแสดงพื้ น เมือ ง 
สนุกสนานเรา้ใจกบัจงัหวะดนตรแีบบอเมรกิา
ใต ้ชมการแสดงดนตรปีารากวยั, ระบ าแทงโก้
อารเ์จนตนิา  และแซมบา้โชวข์องบราซลิ 

เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Bourbon Cataratas (5*) หรือเทียบเท่า  
 
วนัองัคารท่ี 10 มี.ค. 63  (13) :   น ้าตกอิกวาส ุ– เซาเปาโล 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / น าท่านเดนิทางสนามบนิ 
09.40 น. ออกเดนิทางสู่ เซาเปาโล โดยเทีย่วบนิ LA 3345 
11.15 น. เดนิทางสู่ เซาเปาโล (Sao Paulo) เป็นเมอืงทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีสุ่ดและตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ
บราซลิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเซาเปาโล ที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งก่อสร้างทันสมัย 
อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเซาเปาโล โรงละคร (City 
Theatre) ที่ผสมผสานศิลปะแบบอาร์ตนูโวและศิลปะ
แบบอติาเลยีน  
น าท่านชม วิหารเซาเปาโล (Sao Paulo Cathedral) 
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โบสถ์โรมนัคาทอลกิประจ าเมอืงที่เก่าแก่และสวยงาม เป็นโบสถ์สไตล์นีโอโกธคิที่ใหญ่ที่สุดใน
เซาเปาโล ใชเ้วลาในการสรา้ง ตัง้แต่ ปี1913 ถงึ ปี 1967  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
เดนิทางสู่สนามบนิ 
 

วนัพธุท่ี 11 มี.ค. 63  (14) : เซาเปาโล – โดฮา  
 
02.50 น. ออกเดนิทาง โดฮา โดยเทีย่วบนิ QR 774   
 
วนัพฤหสัฯ 12 มี.ค. 63 (15) :   โดฮา – กรงุเทพฯ    
 
00.05 น. เดนิทางถงึ โดฮา เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
02.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ QR 980 
12.55 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
************************ 
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อตัราค่าบริการทวัร ์คารนิ์วลั อเมริกาใต้ 15 วนั (QR) 

 

อตัราน้ีรวม 1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิ และค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าตัว๋เครื่องบนิภายใน ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิภายในและค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุใน
รายการ 

3. ค่าทปิพนกังานขบัรถ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 
4. ค่าพาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
6. ค่าทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 
7. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. เจา้หน้าทีบ่รกิารสง่ทวัรแ์ละอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ
9. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
10. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
11. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
12. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอดการเดนิทาง 

วงเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
13. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบัถอืขึน้

เครื่อง (Baggage) น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
14. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

อตัราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. ค่าทปิหวัหน้าทวัรว์นัละ 100 บาท ต่อท่าน (รวม 1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง) 
3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจากพวกมิจฉาชีพ 

กรณุาดแูลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตวัเอง  
เง่ือนไข 
การส ารองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ 50,000 บาท    
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั ก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ าภายใน 
15 วนัท าการ  
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 

รายละเอียดอตัราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทาง  10 – 14 ท่าน 15 ท่านขึ้นไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ 339,000.- 329,000.- 
เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 334,000.- 324,000.- 
เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 329,000.- 319,000.- 
พกัหอ้งเดีย่ว เพ่ิม ท่านละ 42,000.- 42,000.- 
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กรณีผูเ้ดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่หกัค่าใชจ้่าย  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใชจ้่าย 25,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใชจ้่าย 50,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใชจ้่าย 75% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน 
ภยัธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์
ของท่านไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
2. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่
ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระแลว้  
4. หากวนัเดนิทางหนงัสอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทาง บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบทุก
กรณี 

 

 


