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27 ก.พ. 63 สนามบินสุวรรณภูมิ พฤหัสบดี 
23.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
สมัภาระและการเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โคช้, จองทีพ่กั, ร้านอาหาร สถานทีเ่ข้าชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเ่กิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเทีย่วบิน 
(ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอืน่ ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได ้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมีค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจ้งใหท่้าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงทีท่างบริษัทฯ มิอาจรบัผิดชอบได้ 

 

28 ก.พ. 63 กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - ริโอ เดจาเนโร (บราซิล) ศุกร์ 
02.00 น. สายการบินเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ ออกเดินทางสูน่ครดไูบ โดยเทีย่วบินที่ EK371  (ใช้เวลาในการบิน 7 ชัว่โมง ) 
06.00 น. ถึงสนามบินนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลีย่นเที่ยวบิน   
08.05 น. ออกเดินทางสูน่ครริโอ ประเทศบราซิล โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์  

เที่ยวบินที่ EK247  
(ใช้เวลาในการบิน 14 ชัว่โมง 

20 นาท)ี 
15.25 น. ถึงทา่อากาศยานนานาชาติแอนโตนิโอ คาร์ลอส โจบิม นครริโอ เดจาเนโร ประเทศ

บราซิล เมืองริโอ เดจาเนโร หรือ “แมน่ า้แหง่เดือนมกราคม” ได้ช่ือวา่เป็นเมืองที่งดงาม
ที่สดุแหง่หนึง่ในโลก ด้วยชายหาดช่ือดงั โคปาคาบานา และ อีปาเนมา ที่คนทัว่โลก
กลา่วขวญัถงึ รวมถึงเทศกาลคาร์นิวลั เทศกาลร่ืนเริงประจ าปีของชาวแซมบ้า ที่โลก
ต้องตะลงึไปกบัขบวนพาเหรดอนัอลงัการท่ีสดุที่โลกเคยมมีา  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA HOTEL 5* หรือ www3.hilton.com 
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เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
29 ก.พ. 63 เที่ยวนครริโอ เดอจาเนโร - รูปป้ันพระเยซูคริสต์ - ซูการ์โลฟ - สนาม

ฟุตบอลมาราคานา -  ชมขบวนพาเหรดในเทศกาลคาร์นิวัล (2020 
RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE) 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะขึน้กระเช้าไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาซูการ์โลฟ (Pao De Acucar) หรือภเูขาก้อน

น า้ตาลที่ตัง้อยูเ่คียงข้างกบัยอดเขากอร์โกวาโด แตม่ีความสงูเพียงคร่ึงหนึง่ของรูปปัน้
พระเยซคูริสต์ เพื่อไปชมทศันียภาพแบบ 360 องศาของเมืองริโอ จากนัน้น าทา่นขึน้สู่
ยอดเขากอร์โกวาโด จดุหมายปลายทางฝันของนกัทอ่งเที่ยวที่ยืนคูก่บัสิง่มหศัจรรย์ของ
โลกที่มนษุย์สร้างขึน้นัน่ก็คือ “รูปปัน้พระเยซูคริสต์” แหง่เมืองริโอ เดจาเนโร (Rio de 
Janeiro) สญัลกัษณ์อนัโดง่ดงัของบราซิล ถกูคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของ
โลกยคุใหม ่ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local  
บา่ย น าคณะสู ่ เอสตาดิโอ โด มาราคานา สนามฟตุบอลขนาดยกัษ์จคุนได้ 103,022 คน 

เพื่อให้ทา่นได้ซือ้ของที่ระลกึจากทีมบราซิล เมืองริโอ มีสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ 
ต้นไม้ดอกไม้นานาพนัธุ์ที่น าเข้าจากประเทศทัง้ในแถบลาตินอเมริกา อเมริกา และยโุรป 
ซึง่มกีารจดัแบง่ออกเป็นโซนตา่งๆ และมีจดุเดน่อยูท่ี่ บวัวกิตอเรียขนาดใหญ่ และทิว
แถวของต้นปาล์มที่ถกูปลกูไว้เป็นแนวสวยงาม ทา่มกลางความเขียวขจี  

17.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
19.00 น. น าคณะเดินทางเข้าสู่ Sambodromo ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดงานคาร์นิวัล ซึ่งเป็น

เทศกาลร่ืนเริงประจ าปีของชาวแซมบ้า ท่ีโลกต้องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอัน
อลงัการท่ีสุดท่ีโลกเคยมีมา พาท่านชมขบวนพาเหรดอนังดงามตระการตา และ
ร่วมเป็นก าลังใจให้กับผู้ แข่ งขันขบวนพาเหรด 6 ทีมสุดท้าย 2020 RIO 
CARNIVAL CHAMPION’S PARADE (แจ้งผลการตัดสินผู้ ชนะเวลาประมาณ 
02.25-03.50 น.)  ***รวมตั๋วเข้าชมงาน / Grandstands Ticket แล้ว*** 

 

    
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA HOTEL 5* หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
www3.hilton.com 

1 มี.ค. 63 ผ่านชมชุมชนฟาเวโล - บนิสู่เมืองอิกวาซู  อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
11.00 น. อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ผา่นชมยา่นชมุชนแออดัที่ฟาเวลา (Favela) เป็นภาพของบ้านเรือนปลกูไลก่นัไปบน
ภเูขาหลายร้อยหลายพนัหลงั ดสูวยแปลกตาไปอีกแบบ นกัเตะช่ือดงัหลายคนก็เติบโต
มาจากที่นี่ทัง้ โรนลัโด, โรนลัดินโญ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสูส่นามบิน  
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15.50 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอิกวาซู โดยสายการบิน GOL LINHAS AEREAS เที่ยวบินที่  
G3 2074 

(ใช้เวลาในการบิน 2 ชัว่โมง  
15 นาท)ี 

18.05 น. ถึงสนามบิน Cataratas International airport รถรอรับคณะแล้วเดินทางเข้าสูอ่ทุยาน
แหง่ชาติน า้ตกอิกวาซู 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยคุใหม ่ ครอบคลมุ
พรมแดนระหวา่งประเทศอาร์เจนตินาและบราซิล 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 5* หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
www.bourbon.com 

2 มี.ค. 63 ชมน า้ตกอิกัวสุ (ฝ่ังอาร์เจนตนิา) - ล่องเรือชมน า้ตก - ท่องป่าร้อนชืน้  จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าชมความงามของน า้ตกอกิวาซู (ฝ่ังอาร์เจนตินา) ฝ่ังด้านนีห้นาแนน่ไปด้วยป่าร้อนชืน้ 

และกิจกรรมในการเที่ยวชมน า้ตกอยา่งมากมาย น า้ตกอิกวาซู ประกอบไปด้วยน า้ตก 
275 แหง่ สงูระหวา่ง 60-82 เมตร แตล่ะน า้ตกมช่ืีอเรียกโดยเฉพาะ ขนาดของน า้ตก
กว้างประมาณ 4 ก.ม. นบัเป็นน า้ตกทีก่ว้างที่สดุในโลก ใหญ่กวา่น า้ตกไนแองการ่า 30 
เทา่ น า้ตกสว่นใหญ่อยูใ่นอาร์เจนตินาราว 90% พืน้ท่ีป่าริมน า้ตกเป็นเขตคุ้ม ครอง
รักษาพนัธุ์สตัว์ป่าเขตร้อนท่ีมีอยูอ่ยา่งชกุชมุ เช่น นกไทนามสั แมวป่าโอเซล เสอืจากวัร์ 
สมเสร็จ เพค็คารี และสตัว์นานาชนิดอกีมากมาย เส้นทางเดนิชมน า้ตกจดุสงูสดุคือ 
Devil’s Throat จดุที่ทา่นจะยืนเหนือน า้ตก สมัผสัละอองน า้จากด้านบน และตื่นตาตื่น
ใจกบัต้นก าเนิดของสายน า้ตก จากนัน้เปลีย่นววิทิวทศัน์บนเส้นทางเดิน Upper Trail 
และ Lower Trail ที่ให้ความสวยงามที่แตกตา่งกนัออกไป 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย สนกุสนานไปกบักิจกรรมที่ทา่นรอคอย “ลอ่งเรือชมน า้ตก” เรือขนาดความจ ุ 30 ที่นัง่ 

แลน่ไปตามสายน า้จนเข้าสูเ่ขตมา่นน า้ตก ที่ฝ่าดา่นของสายน า้อนัเช่ียวกราก และ
สายน า้ตกที่สง่เสยีงกกึก้องมหมึา ที่ทา่นไมค่วรพลาดกบัประสบการณ์ดีๆ ของความ
งามแบบธรรมชาติอยา่งแท้จริง สมควรแกเ่วลาน าคณะเดินทางกลบัสูท่ี่พกัโรงแรมเพื่อ
รับสมัภาระ และรอรถโค้ชออกเดนิทางสูส่นามบิน   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 5* หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั  
www.bourbon.com 

3 มี.ค. 63 ชมน า้ตกอิกัวสุ (ฝ่ังบราซิล) - บินสู่ลิมา อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นสมัผสัความยิ่งใหญ่ของน า้ตกอิกวาซู (ฝ่ังบราซิล) มีต้นก าเนิดจากแมน่ า้อิกวาซู

ที่ไหลมาจากที่ราบสงูปารานา และตกจากขอบที่ราบสงูขนาดใหญ่ลงสู่พืน้ที่ราบเกิน
เป็นน า้ตกขนาดใหญ่มหึมา ถึงแม้น า้ตกโดยส่วนใหญ่จะอยู่ฝ่ังอาร์เจนตินา แต่ท่าน
สามารถสัมผัสสายน า้ตกอย่างใกล้ชิดด้วยทางเดินสะพานไม้ ที่ออกแบบเพื่อให้
นกัทอ่งเที่ยวทกุคนได้ชุ่มฉ ่าไปกบัสายน า้ตกอยา่งใกล้ชิดที่สดุ ละอองของสายน า้ในช่วง
หน้าร้อนจะมีปรากฏการณ์รุ้งกินน า้ให้ทา่นได้ชม  
(ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะขึน้ Helicopter ชมวิวทวิทศัน์และความยิง่ใหญ่บน
มมุสงู คา่เฮลคิอปเตอร์ 130 US$ / ทา่น กรุณาแจ้งหวัหน้าทวัร์ลว่งหน้า) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารในอุทยาน Local 
19.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองลมิา ประเทศเปรู โดยสายการบิน LATAM AIRLINES โดยเที่ยวบิน

ที่ LA2442 
(ใช้เวลาในการบิน 4 ชัว่โมง 25 

นาที) 
22.10 น. ถึงสนามบิน Jorge Chávez International Airport ผา่นการตรวจคนเข้าเมือง แล้วน า

ทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
 

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES HOTEL, LIMA 5* www.casa-andina.com 

http://www.sheratoniguazu.com/
http://www.sheratoniguazu.com/
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หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
4 มี.ค. 63 ลิมา - คุสโก - หุบเขาศักดิ์สิทธ์ิ SACRED VALLEY พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. 
09.56 น. 

น าคณะออกเดินทางสูส่นามบิน 
เดินทางสูเ่มืองคสุโก โดยสายการบินภายในประเทศ LA2027 

(ใช้เวลาในการบิน 1 ชัว่โมง 27 
นาที) 

11.23 น. ถึงสนามบินเมืองคสุโก (Cuzco) อดีตเมืองหลวงศนูย์กลางอาณาจกัรอินคา บน
เทือกเขาแอนดีส ทีต่ัง้อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลกวา่ 3,400 เมตร คสุโกเป็นเมืองที่สวย
และมีเสนห์่ในตวัเอง อีกทัง้ยงัเป็นจดุเร่ิมต้นการเดินทางสูด่ินแดนศกัดิ์สทิธ์ิของชาวอิน
คาที่เรียกกนัวา่ “อินคาเทรล” น าคณะเท่ียวชมเมืองคสุโก ชมสถาปัตยกรรมยคุก่อน
อินคา, อินคา, สเปน และรวมไปถงึอารยธรรมสมยัใหม่ ปลาซา่เดออาร์มสั (Plaza 
de Armas) จตัรัุสกลางเมือง แหลง่พบปะของชาวอินคา ตรงกลางเป็น
สวนสาธารณะ มีน า้พ ุ รูปปัน้ ล้อมรอบด้วยอาคารเก่า ๆ เรียงรายด้วยร้านค้าและ
ร้านอาหารท่ีทนัสมยั บรรยากาศย้อนยคุแบบชิลล์เอ๊าท์ ชมโบสถ์แห่งเมือง 
Cathedral of Cusco ก่อสร้างขึน้ในยคุอาณานิคม สถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
โบสถ์แห่งนีก้็สร้างขึน้บนฐานของราชวงัเดิมของชาวอินคาและยคุก่อนอินคา  

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย แล้วน าคณะเดินทางเพ่ือชมโบราณสถานแซคไซวามา (Sacsayhuaman) อดีต

ป้อมปราการขนาดใหญ่ สร้างจากหินแกรนิตเรียงเข้ามมุกนัหินแตล่ะก้อนหนกั 
90-120 ตนั ไมม่ีทราบแน่ชดัวา่ใครเป็นผู้สร้าง (ก่อนยคุอินคา) และสร้างไว้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์อะไร หลกัฐานทางโบราณคดีบ่งบอกวา่ ใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ปัจจบุนัมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองทกุ ๆ ปีในวนัท่ี 24 มิถนุายน โดยมีผู้คน
แตง่กายชดุพืน้เมืองออกมาเต้นร ากนัอย่างงดงาม แล้วเดนิทางตอ่สู ่ “หบุเขา
ศกัดิ์สทิธ์ิ” (Sacred Valley) หรือหบุเขาอรููรัมบา (Urubamba) ตัง้อยูใ่นหบุเขาของ
เทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู ใกล้ ๆ กบัเมืองคสุโก้ ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรอินคาในอดีต มีพืน้ท่ีครอบคลมุราว 60 กิโลเมตร ขนานไปกบัแมน่ า้อรููบมับา 
(Urubamba River) หรือที่รู้จกักนัในช่ือ แมน่ า้วิลคาโนต้า (Vilcanota) หรือ วิลคามาย ู
(Wilcamayu) ซึง่มีความหมายวา่ “แมน่ า้ศกัดิ์สทิธ์ิ” 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั CASA ANDINA PREMIUM VALLE SAGRADO HOTEL & 

VILLAS 5* หรือเทยีบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.casa-andina.com  

5 มี.ค. 63 น่ังรถไฟไต่เขาขึน้มาชู ปิกชู - คุสโก - วิหารสุริยะเทพ - ป้อมปราการ
อินคา 

พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มือง โอลนัตาทมัโบ (Ollantaytambo) เพื่อขึน้รถไฟสูน่ครโบราณของ

อาณาจกัรอินคา มาช ู ปิกช ู (Machu Picchu) ทีไ่ด้รับการโหวตให้เป็น New 7 
Wonders of the world และได้จดัอนัดบัแลนด์มาร์กที่ส าคญัที่สดุในโลก ทัง้ความ
ยิ่งใหญ่ และความส าคญัในประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมโบราณของชาวอินคา มาชปิูก
ช ู เมืองสาบสญูแหง่อินคา นครกลางฟ้าแหง่นีซ้อ่นตวัอยูใ่นเทือกเขาแอนเดส ประเทศ
เปรู เนือ้ที่ประมาณ 13 ตร.กม.ของหบุเขาอรุุบมับ้า ที่ความสงู 2,430 เมตร
ระดบัน า้ทะเล เป็นอาณาจกัรที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ถกูทิง้ร้างเอาไว้และถกูปกคลมุ
อยูด้่วยป่าดงดิบนานนบัศตวรรษ นกัผจญภยัชาวอเมริกนั ฮีราม บิงแฮม ได้ถกูพาไป
หามนัในปีค.ศ.1911 โดยเด็กหนุม่ท้องถ่ินวยัเพยีง 10 ขวบ ปัจจบุนัเช่ือกนัวา่ ที่น่ีเป็นท่ี
พกัผอ่นของชนชัน้สงูชาวอินคา คาดวา่สร้างขึน้ราวปี ค.ศ. 1450 โดยจกัรพรรดิปาชากตูี
ของชาวอินคา มาชปิูกช ู ถกูปลอ่ยทิง้ไว้นบัร้อยปี เพราะชาวสเปนได้เข้ามาลา่อาณา
นิคม และฆา่ชาวเปรูและชาวอินคา เมืองอินคาเลยถกูปลอ่ยร้างไว้ จนกระทัง่ฮีรามมา

 

http://www.ramada.com/
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ค้นพบ แล้วแพร่กระจายขา่วไปทัว่โลก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Buffet Lunch 
บา่ย น าทา่นเข้าชมนครที่สาบสญู "The Lost City of the Incas" โบราณสถานถกูสร้างเป็น

ลกัษณะขัน้บนัไดไลล่งมาตามความชนัของหบุเขา แตล่ะชัน้สงู 3-4 เมตร มีจ านวน
ทัง้หมด 40 ชัน้ซึง่ถกูเช่ือมถงึกนัด้วยบนัไดกวา่ 3,000 ขัน้ และมสีิง่ก่อสร้างซึง่สร้างด้วย
หินกวา่ 200 หลงั สมมติฐานจากนกัส ารวจและผู้ ค้นพบ เปิดเผยวา่มาชปิูกช ู เคยถกู
ปกครองโดยนกับวชของลทัธิบชูาสริุยะ และมีการท าพิธีถวายหญิงสาวเป็นเคร่ืองสงัเวย
แก่พระเจ้าของพวกเขา ที่น่ียงัเป็นป้อมปราการสดุท้ายของชาวอินคาที่ตอ่สู้กบัชาว
สเปนอีกด้วย อีกสมมติฐานหนึง่วา่ มาชปิูกช ูนา่จะเป็นท่ีพกัตากอากาศส าหรับเชือ้พระ
วงศ์ในฤดรู้อน ประกอบด้วยวงั มีวิหารและคฤหาสน์ ล้อมอยูร่อบ ๆ รวมไปถึงที่พกัของ
ผู้ท างานในสถานท่ีนัน้ ๆ ด้วย คาดวา่นา่จะมีผู้อาศยัอยูไ่มเ่กิน 750 คน จนกระทัง่ถกู
ชาวสเปนมายดึดินแดนในอกี 80 ปีตอ่มา 

 

 จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางกลบัสูเ่มืองโอลนัตาทมัโบ โดยทางรถไฟ ซึง่
ทา่นจะได้สมัผสักบัทิวทศัน์อีกฟากฝ่ังของรถไฟตลอดเส้นทางการไตล่งจากเทือกเขา
แอนดิส รถโค้ชรอรับคณะแล้วเดนิทางกลบัเมืองคสุโก้ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั CASA ANDINA PREMIUM CUSCO HOTEL 5* หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.casa-andina.com  

6 มี.ค. 63 คุสโก - ลิม่า - เท่ียวชมเมืองหลวงของเปรู ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 
10.18 น. 

หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางสูเ่มืองลมิา่ ประเทศเปรู โดยสายการบินภายในประเทศ 

(ใช้เวลาในการบิน 1 ชัว่โมง 32 
นาที) 

11.15 น. ถึงสนามบินเมืองลมิา่ รถปรับอากาศรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย เที่ยวกรุงลมิา (Lima) เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ที่สดุของประเทศเปรู ศนูย์กลางการ

ขนสง่ การเงิน อตุสาหกรรม และวฒันธรรมของประเทศอีกด้วย ลมิาตัง้ขึน้โดยฟรันซิส
โก ปีซาร์โร ผู้พิชิตชาวสเปน ในปีค.ศ. 1535 โดยให้ช่ือวา่ นครแหง่กษัตริย์ (City of 
Kings) ลมิา เป็นเมืองหลวงมรดกโลกแหง่เปรู และนครหลวงที่ส าคญัที่สดุในทวีป
อเมริกาใต้ ประเทศเปรูมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของอเมริกาใต้ และเป็นต้นก าเนดิ
ของแมน่ า้อเมซอน เป็นประเทศที่มีความหลากหลายในด้านชาตพินัธุ์ ชนพืน้เมืองเชือ้
สายสเปนผสมกบัอินเดียนแดง, อฟัริกา, จีน, และญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาตัง้รกราก น าวฒันธรรม
มาเผยแพร่อยา่งลกึซึง้ น าทา่นเข้าสูศ่นูย์กลางประวตัศิาสตร์เมืองลิมา" (Historic 
Centre of Lima) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองลมิา ประกอบไปด้วยเหลา่อาคาร รวมไปถึง
สิง่ก่อสร้างทีม่ีความส าคญัหลายแหง่ ซึง่ตอ่มาได้ถกูประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี 
1988 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จตัรัุสเก่าแก่จดุก าเนิดของเมือง รอบจตัรัุสนัน้
เรียงรายไปด้วยเหลา่อาคารท่ีมีส าคญั อาทิท าเนียบประธานาธิบดี, วงัอาร์คบชิอป 
(Archbishop Palace), วิหารแหง่ลมิา (Lima Cathedral) วิหารคาทอลกิที่สร้างขึน้เมื่อ
ครัง้สเปนเข้ามายดึครอง, ศาลาเทศบาลเมือง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม น าทา่น
เข้าสูย่า่น San Isidro เพื่อไปชมโบราณสถานอนัลอืช่ือ อวักา อวัยามาร์กา (Huaca 
Huallamarca) ปิรามิดสมยัพรีอินคา เช่ือกนัวา่ชาวเปรูในอตีตได้สร้างไว้เพื่อบชูาเทพ
เจ้าโดยสร้างจากอิฐผสมกบัดิน ซึง่ปัจจบุนัทางรัฐบาลเปรูได้ท าการบรูณะซอ่มแซม ให้
อยูใ่นสภาพเดิม น าคณะเข้าสูท่ีพ่กัโรงแรมยา่น มิราฟอเรส (Miraflores) เมืองตาก
อากาศที่สดุแสนโรแมนติค ริมมหาสมทุรแปซิฟิก ร่มร่ืนด้วยสวนสาธารณะและชายหาด
ที่งดงาม 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
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 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES HOTEL, LIMA 5* 
หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

www.casa-andina.com 

7 มี.ค. 63 ลิม่า - บินสู่กรุงซานเตียโก (สาธารณรัฐชิลี) - เที่ยวชมเมือง - 
สนามบินซานเตียโก - ดูไบ - กรุงเทพฯ 

เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางสูก่รุงซานเตียโก โดยสายการบินภายในประเทศ  (ใช้เวลาในการบิน 3 ชัว่โมง 37 

นาที)  ***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างบิน*** 
14.45 น. คณะเดินทางถงึท่าอากาศยานกรุงซานเตียโก (Santiago De Chile) เมืองหลวง

ของประเทศชิลี น าคณะเท่ียวชมกรุงซานติอาโก (Santiago De Chile) เป็นเมือง
หลวงของประเทศชิล ี (Chile) ตัง้อยู่ริมมหาสมทุรแปซิฟิก และถกูโอบล้อมไปด้วย
เทือกเขาแอนดีส เป็นเจ้าของสถิติประเทศท่ียาวท่ีสดุในโลก ด้วยความยาวกว่า 
4,300 กิโลเมตร แตก่ว้างแคเ่พียง 180 กิโลเมตร มีความหลากหลายของภมูิ
ประเทศ ตัง้แตท่ะเลทรายท่ีแห้งแล้งท่ีสดุในโลก ธารน า้แข็ง และฟยอร์ด 
นอกจากนีย้งัมีภเูขาไฟรายล้อมอีกหลายแห่ง เป็นประเทศท่ีตัง้อยู่บนวงแหวนแห่ง
ไฟ หรือ "ring of fire" ซึง่เป็นเขตรอยตอ่ของแผ่นเปลือกโลก ท่ีจะสง่ผลให้เกิด
แผ่นดินไหว แล้วน าชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี (Palacio de 
la Moneda) สร้างแบบนีโอคลาสสิค ในปีค.ศ. 1799) โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
, ศาลฎีกา (Palacio de los Tribunales de Justicia) เป็นศลิปะแบบกรีก-โรมนั, 
จตรัุสอาร์มสั (Plaza de Armas) รายล้อมรอบไปด้วย ไปรษณีย์กลาง พิพิธภณัฑ์
ประวตัิศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิหาร (Metropolitan Church) ตลาดกลาง 
(Mercado Central) ตลาดอาหารทะเลสด บรรยากาศแบบท้องถ่ิน เนินเขาซาน
ตาลเูซีย (Cerro Santa Lucia) มีปราสาทฮิดาลโก (Castillo Hidalgo) เป็นป้อม
ปราการในอดีต 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
8 มี.ค. 63 สนามบินซานเตียโก - สนามบินดูไบ  อาทติย์ 
02.15 น. สายการบินเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ ออกเดินทางสูน่ครดไูบ โดยเทีย่วบินที่ EK246  

*เคร่ืองแวะพกัที่สนามบินนานาชาติเซาเปาโล กวัรูลโฮส 1 ชัว่โมง 50 นาที (0655-0845)* 
(ใช้เวลาในการบินรวม 

29 ชัว่โมง 40 นาท)ี 
9 มี.ค. 63 สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ จันทร์ 
05.10 น. ถึงสนามบินนครดไูบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลีย่นเที่ยวบิน   
08.50 น. สายการบินเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ EK370  
17.55 น. น าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนั

เดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed SGL Supp No TKT 

ADL / CHD 

27 ก.พ.-9 มี.ค. 2563 280,000.- 266,000.- 252,000.- 23,500.- -76,000.-/-60,000.- 
คา่ทวัร์รวม :  
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

✓ คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วนั 
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✓ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/
อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบิน EK อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 
20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่
ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม :  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม คดิอตัรา  4$ ตอ่ทา่น / วนั 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกัและคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั คา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) : 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงิน
มดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วันก่อนการเดนิทาง 
หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) : 
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-30 วนั หกัมดัจ า 60,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคอืคา่วีซา่ที่เกิดขึน้ตามจริง และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานฑตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 



   

COPA02_Discovery Rio Carnival 12 D_(Brazil-Argentina-Peru-Chile) : (27 February-9 March, 2020)                  8/10 
 

ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวซีา่จากทางสถานฑตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป (ทัง้นีน้กัทอ่งเทีย่วต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จากการยื่นวีซา่ ในกรณีที่คณะไมส่ามารถออกเดินทาง
ได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จ าเป็นต้ององิหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัอตัราการจ่ายเงินคืนคา่บริการให้แก่นกัทอ่งเที่ยวตาม
ประกาศของคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์เป็นส าคญั) 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี 
ประกนัภยั ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระ
มาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) : 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) : 

 
ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง
ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื / 
เง่ือนไขตัว๋กรุ๊ป EK ไมส่ามารถเปลีย่นผู้ เดินทางได้ / กรณีออกตัว๋แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ไมส่ามารถท าการ Refund คา่ตัว๋ได้ 
รวมถงึเปลีย่นวนัเดินทาง หรือเปลีย่นเส้นทางการเดินทางได้ / กรณีผู้ โดยสารไมส่ามารถเดินทางได้ตามก าหนด และไมไ่ด้
ใช้ตัว๋เคร่ืองบินทัง้ไป-กลบั และท าการแจ้งสายการบินก่อนท าการบิน (แจ้งในเวลาที่ส านกังานสายการบินเปิดท าการ
เทา่นัน้) ผู้ โดยสารจะสามารถขอภาษีน า้คืนจากสายการบินได้ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) : 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมเิรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตัว๋กรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมล์ของสายการบินเอมิเรสต์

ได้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) : 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Tri-

ple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั 
ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
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อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Res-
ervation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระ
เงิน 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) : 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
ข้อแนะน าส าหรับการฉีดไข้เหลือง ควรฉีข้อแนะน าส าหรับการฉีดไข้เหลือง ควรฉีดอย่างน้อย ดอย่างน้อย 11  อาทติย์ก่อนอาทติย์ก่อนการการเดินทางเดินทาง 

 วคัซีนไข้เหลอืงนบัวา่เป็นวคัซีนพิเศษ ซึง่โดยปกติแล้วคนไทยเราไมไ่ด้ฉีด เนื่องจากไมม่ีโรคนีใ้นประเทศไทย ดงันัน้จึงมี
เพียงบางโรงพยาบาลเทา่นัน้ท่ีมวีคัซีนไข้เหลอืงให้บริการ และสามารถออกหนงัสอืรับรองการฉีดวคัซีนให้ได้ตาม
ข้อก าหนดขององค์การอนามยัโลก 

ในประเทศไทยสามารถฉีดวคัซีนไข้เหลอืง และรับหนงัสอืรับรองการฉีดวคัซีนได้ที่ 
1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลนิิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล โทร. 02-306-9100 ตอ่ 3034 หรือ 02-306-9145  
2. คลินิกเสริมสร้างภมิูคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 
3. สถาบันบ าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-3430 
4. ด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศต่างๆ (กรุณาติดตอ่สอบถามลว่งหน้า) 
 - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  โทร 02-535-1482, 02-535-4245 
 - ทา่เรือกรุงเทพ(คลองเตย)  โทร 02-240-2057 
 - ทา่อากาศยานเชียงใหม ่    โทร 053-922-133, 053-200-647 
 - ทา่อากาศยานหาดใหญ่    โทร 074-251-548 
 - ทา่อากาศยานภเูก็ต          โทร 076-351-128 
 - ทา่เรือแหลมฉบงั               โทร 038-409-344, 081-996-1375, 086-790-7739 
 - ทา่เรือสงขลา                    โทร 074-331-206, 074-332-641 
 - ทา่เรือภเูก็ต                      โทร 076-212-108 
 - ทา่เรือศรีราชา                   โทร 038-409-344, 081-653-1030  
 - ทา่เรือมาบตาพดุ               โทร 081-683-3110 

 ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลอืง 
1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั 
2. ควรตรวจสอบวา่มีข้อห้ามหรือข้อควรระวงัในการฉีดวคัซีนหรือไม ่ถ้ามีหรือไมแ่นใ่จ ควรรีบปรึกษาแพทย์  
3. ต้องน าส าเนาหนงัสอืเดินทาง ในวนัพบแพทย์ มาเพื่อออกสมดุรับรองการฉีดวคัซีน  

ข้อห้ามในการฉีดวคัซนีไข้เหลอืง  
1. เด็กทารกอายตุ า่ากวา่ 6 เดือน  
2. ผู้ ป่วยที่มีภาวะภมูิคุ้มกนับกพร่อง เช่น ผู้ ป่วย AIDS, ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง, ผู้ ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบดั หรือใช้ยากดภมูิคุ้มกนั 

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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3. ผู้ ป่วยที่มีโรคของตอ่มไทมสั รวมถงึโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis 
4. ผู้ ป่วยที่การแพ้วคัซีนไข้เหลอืง หรือสว่นประกอบของวคัซีนไข้เหลอืงชนิดรุนแรง 

หมายเหตุ   
ปัจจบุนัมีหลกัฐานทางการแพทย์ยืนยนัวา่การได้รับวคัซีนไข้เหลอืงเพียง 1 โด๊ส จะมีภมูิคุ้มกนัอยูไ่ด้ตลอดชีวิต และ
องค์การอนามยัโลกได้ยืนยนัวา่ไมจ่ าเป็นต้องได้รับวคัซีนไข้เหลอืงกระตุ้นทกุ ๆ 10 ปี อยา่งไรก็ตามกฎอนามยัระหวา่ง
ประเทศ และกฎหมายของประเทศสมาชิกบางสว่น รวมทัง้ประเทศไทย ยงัไมไ่ด้มีการเปลีย่นแปลง ยงัคงมีข้อบงัคบัระบวุา่ 
หนงัสอืรับรองการฉีดวคัซีนไข้เหลอืงจะมีอาย ุ10 ปี ท าให้ผู้ เดินทางที่เคยฉีดวคัซีนไข้เหลอืงมาแล้วมากกวา่ 10 ปี และจะ
เดินทางเข้าประเทศทีม่ีเขตติดตอ่ของโรคไข้เหลอืง ยงัคงต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาฉีดวคัซนีและออกหนงัสอืรับรอง
ใหม ่
หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
 


