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12 วัน สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014  

(บราซิล – เปรู – อารเจนตินา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOUR CODE :    
สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)... เที่ยวครบ 3 ประเทศอเมริกาใตสุดฮิป 

...สัมผัสบรรยากาศเทศกาลบอลโลก World Cup 2014….  
เยือนสิ่งมหัศจรรยของโลก (มาชูปคชู) – ลองเรือชมน้ําตกอิกวาสุ  

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2014 

เร่ิมตน 239,900 บาท (ท่ีนัง่จํากัดมาก) 

Brazil

Peru

Argentina
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12 วัน สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014  
 (บราซิล – เปรู – อารเจนตินา) 

 

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิ้ลคารขึ้นชูการโลฟ -  พระเยซูคริสตท่ีใหญท่ีสุดในโลก (Christ The redeemer) 
น้ําตกอิกวาซุ (2 ฟากฝงท้ัง บราซิลและอารเจนตินา) - ลองเรือเจทมาคูโค ชมน้ําตกอิกวาสุ ดินเนอรพรอมชมโชว  

บัวโนสไอเรส (อารเจนตินา) – ลิมา (เปรู) ถ่ินกําเนิดจักรวรรดิอินคา – คูซโก – มหัศจรรย มาชปูคช ู

พักคาง ริโอ เดอ จาเนโร 2 คืน, คูซโก 2 คืน,  ลิมา 2 คืน  
TOUR CODE :  SA151503MZ 

  

วันแรก กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร 
 

08.40 น. คณะพบเจาหนาท่ีและมัคคุเทศกไดท่ีเคานเตอรเชคอินสายการบินแอรฟรานซ แถว P 1-15 ประตูทางเขาท่ี 7-8 
อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

10.50 น. ออกเดินทางสูมหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินแอรฟรานซ โดยเคร่ืองบินจัมโบ BOEING 777 
เท่ียวบิน AF165 (ใชเวลาบินประมาณ 12.20 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกท่ี
นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารคํ่า บนเคร่ืองบิน 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินชาลสเดอโกว (CDG) นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส แวะเปล่ียนเคร่ืองเปนเท่ียวบิน AF442 
อิสระใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษี และ ผอนคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลสเดอโกว (CDG)  

23.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลสเดอโกว (CDG) สูสนามบินริโอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซิล สัมผัส
ประสบการณบินขามเสนแบงเขตเวลาสากล (ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง) 

 

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเชาบนเคร่ืองบิน 

 
 

วันท่ีสอง ริโอเดอจาเนโร – เคเบิ้ลคารขึ้นยอดเชาชูการโลฟ (พักคางคืนท่ี 1) 
 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล 
  นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร    
  นําทานเดนิทางสู กรุงริโอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซ่ึงไดรับการขนานนามวา “เมืองแหงพระเจา” สําหรับ

เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ถูกเอยถึงอยางเปนทางการคร้ังแรก เม่ือ 500 กวาปกอน ในเดือนมกราคม ป 2045 นัก
สํารวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร เลมอส ลองเรือมาถึงอาวแหงนี้และไดเรียกเมืองแหงปากแมน้ํานี้วา  
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  “ ริโอ เดอ จาเนโร” ซ่ึงมีความหมายวา “แมน้ําแหงเดือนมกราคม”  
  นําทานข้ึนเคเบ้ิลคาร สูยอดเขาชูการโลฟ (Sugar Loaf  Mountain) เปนยอดเขาท่ีต้ังอยูไมไกลจากชายหาดเล่ือง

ช่ือ โคปาคาบานา ยอดเขาแหงนี้ มีความสูง 1,400 เมตร ซ่ึงสูงตระหงานอยูท่ีปลายแหลมสุดของปากอาว กวานา
บารา และต้ังโดดเดนคูกับภูเขาคอรโควาโด ทานสามารถชมทิวทัศนและภาพอันงดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร 
จากมุมสูของยอดเขาชูการโลฟ อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
 

บาย  นําทานเชคอินในโรงแรมท่ีพัก อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกอนม้ืออาหารคํ่า เพื่อปรับรางกาย หรือหาก
ทานยังไมงวง ทานสามารถเดินเลนริมหาดโคปาคาบานา หรือ เลือกชอปปงตามอัธยาศัย หรือทานจะเลือกเลน
น้ําทะเล พักผอนอิริยาบถ บนชาดหาดโคปาคาบานา อันเล่ืองช่ือระดับโลก 

 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมท่ีพัก 
   

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Atlantico Copacabana Hotel **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนท่ี 1) 
 
วันท่ีสาม  รูปปนของพระเยซู Christ of Redeemer – เท่ียวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – ชอปปงจุใจ 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
  นําทานนั่งรถไฟข้ึนสูยอดเขาคอรโควาโด (Corcovado Mountain) อันเปนท่ีต้ังของรูปปนของพระเยซู ช่ือ Christ 

of Redeemer ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก และ ไดรับการโหวตใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม รูป
ปนพระเยซูท่ีมีความสูงประมาณ 700 เมตรนี้ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาคอรโควาโด เปนจุดชมวิวท่ีมองเห็น
เมืองและชายหาดที่สวยท่ีสุด นักทองเท่ียวสามารถข้ึนรถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรูปปนอันเปนท่ีเคารพ
สักการะของชาวบราซิลและคริสตศาสนิกชนท่ัวโลกไดอยางใกลชิด ชาวบราซิลมักจะกลาวอางวา พระเจาเปน
ชาวบราซิล ซ่ึงอาจเปนเพราะรูปปนพระเยซู ที่ยืนเพงมองมายังเมืองราวกับวา ริโอ อยูในความคุมครองของ
พระองค (การข้ึนสูยอดเขาข้ึนกับสภาพอากาศ) อิสระใหทานไดเก็บภาพและถายรูปตามอัธยาศัย 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
บาย  นําทานเท่ียวชมเมือง ริโอ เดอจาเนโร ซ่ึงเปนประตูสูประเทศบราซิล ไดช่ือวา เปนเมืองท่ีงดงามที่สุดแหงหนึ่ง

ในโลก นําทานผานชม สนามกีฬามารากานา (Maracana stadium) ท่ีไดรับการยกยองวาเปนเหมือนวิหารของ
ฟุตบอลบราซิล เปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของเมือง และเปนสถานท่ีท่ีชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มี
เหตุการณทางประวัติศาสตรของฟุตบอลบราซิลเกิดข้ึนท่ีนี่มากมาย เชน การยิงประตูท่ี 1,000 ของเปเล ตํานาน
ลูกหนังแซมบาเม่ือ 40 ปกอน และยังเปนสนามท่ีเขาลงเลนใหทีมชาติเปนนัดแรกดวย สนามนี้ถูกใชเปนท่ีจัดพิธี
เปดการแขงขันฟุตบอลโลกป 2014 ท่ีบราซิลเปนเจาภาพ รวมถึงจะใชจัดพิธีเปดและปดกีฬาโอลิมปก 2016 ได
เวลานําทานผานชมฟลาเมนโกพารค สะพาน Neteroi กอนลัดเลาะไปตามชายฝงทะเล ผานชายหาดท่ีมีชื่อเสียง
กองโลก จนถึงหาดโคปาคาบานาท่ีมีความยาวกวา 4 กิโลเมตร ผานชมมหาวิหารใหญยานใจกลางเมือง 
สวนสาธารณะอันรมร่ืน อนุสาวรีย จากนั้นนําทานสูชอปปงมอลลท่ีใหญท่ีสุดในเมือง ริโอ เดอจาเนโร “Barra 
Shopping Center” ซ่ึงมีรานคากวา 600 ราน อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน (Seafood buffet) 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Atlantico Copacabana Hotel **** หรือเทียบเทา (พักคางคืนท่ี 2) 
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วันท่ีส่ี น้ําตกอิกวาสุ (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก)  – เขื่อนอิไตปู  
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
08.00 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินริโอ เดอ จาเนโร 
10.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินริโอ เดอ จาเนโร เพื่อเดินทางสูน้ําตกอิกวาสุ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก  
12.13 น. เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ  
   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
 

บาย  นําทานชมเข่ือนอิไตปู (Taipu Dam) เข่ือนคอนกรีตขนาดใหญ ซ่ึงในอดีตนั้นจัดวามีขนาดใหญท่ีสุดในโลก 
กอนท่ีเข่ือนในประเทศจีนจะมีการกอสรางเสร็จ เข่ือนอิไตปูสรางในปค.ศ.1984 แลวเสร็จในปค.ศ.1988 รวม
ระยะเวลาการกอสราง 4 ป คําวา “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผาดั้งเดิม แปลวา 
“เสียงเพลงจากกอนหิน” เข่ือนอิไตปู กั้นแมน้ําปารานาบริเวณเขตแดนระหวางประเทศบราซิลกับประเทศ
ปารากวัย ซ่ึงนอกจากเปนผนังกั้นน้ําและผลิตกระแสไฟฟาแลว ยังเปนสะพานเช่ือมตอระหวางสองประเทศอีก
ดวย ตัวเข่ือนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกวา 8 กิโลเมตร ใชคอนกรีตในการกอสรางกวา 28 ลานตัน 
และใชเหล็กมากขนาดท่ีวาใชสรางหอไอเฟลไดถึง 380 หอเลยทีเดียว ซ่ึงก็เปนอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีไดรับความ
สนใจจากนักทองเท่ียวไมนอย เนื่องจากความอลังการของเข่ือนแหงนี้ อิสระใหทานเดินเลนเก็บภาพความนา
ประทับใจของเข่ือนท่ีใหญท่ีสุดในทวีปอเมริกาใตแหงนี้ 

 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน พรอมชมโชวการแสดงพื้นเมือง 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Recanto Park Hotel & Resort **** หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหา น้ําตกอิกวาสุ (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก) ฝงบราซิล และ อารเจนตินา – ลองเรือเจทมาคูโค 
 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
  นําทานชมความงดงามและความยิ่งใหญของน้ําตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซ่ึงเปนคํามาจากภาษากวารานี 

(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผาดั้งเดิม แปลวา “สายนํ้าอันยิ่งใหญ”  คนพบโดยนักสํารวจชาวสเปนช่ือ AI VARO 
NUNES CABEZA DE VECA เม่ือป ค.ศ. 1542 น้ําตกอิกวาสุต้ังอยูบริเวณรอยตอพรมแดนระหวางประเทศ
บราซิลกับประเทศอารเจนตินา เปนน้ําตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปอเมริกาใตและข้ึนช่ือวาใหญท่ีสุดในโลกโดยใหญ
กวาน้ําตกไนแองการาประมาณ 30 เทา อยางไรก็ตามขนาดของน้ําตกใกลเคียงกับน้ําตกวิกตอเรียในทวีป
แอฟริกา น้ําตกอิกวาสุเกิดจากแมน้ําอิกวาสุซ่ึงไหลมาจากท่ีราบสูงปารานา ตกจากขอบท่ีราบสูงขนาดใหญลงสู
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พื้นท่ีราบตํ่ากวา จึงกลายเปนน้ําตกขนาดใหญเปนแนวยาวกวา 4 กิโลเมตร สูงกวา 269 ฟุต ประกอบดวยน้ําตก
ใหญนอยอีกกวา 275 แหง ในชวงฤดูฝนระหวางเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณนํ้ามีมากถึงกวา 
13.6 ลานลิตรตอวินาที แตในชวงฤดูรอน คือระหวางเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําจะลดลงเหลือ 2.3 ลาน
ลิตรตอวินาที บริเวณรอบๆ น้ําตกจะเกิดละอองน้ําอยูตลอดเวลาและมีเสียงดังไปไกลกวา 24 กิโลเมตร บนฝง
ประเทศบราซิลจะมองเห็นน้ําตกไดท่ัวถึงและงดงาม แตทางฝงประเทศอารเจนตินาสามารถเขาชมน้ําตกไดใกล
กวา  

 
นําทานสัมผัสบรรยากาศ น้ําตกอิกวาสุ (ฝงบราซิล) ซ่ึงเปนฝงท่ีทานสามารถมองเห็นน้ําตกไดท่ัวถึงและงดงาม
ท่ีสุด ทานจะไดสัมผัสกับความงามแสนมหัศจรรยของธรรมชาติ น้ําตกทรงเกือกมาท่ีเกิดจากแมน้ําริโออิกวาสุ
ท้ังสายไหลมาจากหนาผาเบ้ืองบนตกลงสูหุบเหวยอยๆ กวา 30 แหง พลังน้ําตกท่ีตกลงมากระทบกอนหินเบ้ือง
ลางกอใหเกิดละอองน้ํากระเซ็นกระจายไปท่ัวปรากฏเปนรุงกินน้ําสีสวยสดใส ซ่ึงทานสามารถเดินเขาไปสัมผัส
กับพลังของธรรมชาติไดอยางใกลชิด จากนั้นนําทานลองเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงาม
ของแมน้ําอิกวาสุ และชมความงดงามของนํ้าตกแหงนี้แบบใกลชิด (กรุณาเตรียมเส้ือผา 1 ชุด สําหรับเปล่ียนหลัง
ลองเรือแลว) (ทางบริษัทจัดเตรียมเส้ือกันฝนใหลูกคาทุกทาน)    

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย  นําทานสูอุทยานแหงชาติน้ําตกกิวาสุ (ฝงอารเจนตินา) เพื่อใหทานไดสัมผัสกับความยิ่งใหญและความงดงาม
ของน้ําตกอิกวาสุ (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก ทางธรรมชาติ) อยางใกลชิด อิสระใหทานไดเก็บภาพความ
ยิ่งใหญอลังการตามอัธยาศัย  

16.00 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินอิกวาสุฝงอารเจนตินา 
 อิสระใหทานรับประทานอาหารเย็นในสนามบินตามอัธยาศัย โดยทางทัวรเตรียมคาอาหารใหทานละ 25 USD  
18.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิกวาสุ เพื่อข้ึนเคร่ืองสูสนามบินมินิสโตร ปสตารินี (EZE) ประเทศอารเจนตินา  
20.55 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปสตารินี (EZE) ประเทศอารเจนตินา  
 
 นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Apart Hotel & Spa Congreso **** หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีหก  บัวโนสไอเรส – ทําเนียบประธานาธิบดี – มหาวิหารโรเซอรเรตตา– ยานคารเมนนิโต – ลิมา (เปรู) 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
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นําทานชมกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอารเจนตินา ซ่ึงนับเปนเมืองใหญอันดับ
สองของอเมริกาใต รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ต้ังอยูริมชายฝงทางใตของแมน้ําริโอเดอลาพลาตา (Rio 
de la Plata) บัวโนสไอเรส ถือวาเปนอีกเมืองท่ีไดรับวัฒนธรรมยุโรปจนนักทองเท่ียวขนานนามใหเมืองนี้เปน 
"ปารีสแหงอเมริกาใต" เมืองนี้มีความเจริญเติบโตและมีความสมัยใหมท่ีสุดแหงหนึ่งในแถบลาตินอเมริกา นํา
ทานแวะถายรูปกับ ทําเนียบประธานาธิบดี หรือท่ีมีช่ือเรียกวา “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลวาบานสี
ชมพูหรือบานสีกุหลาบเพราะใชหินสีชมพูกอสราง ต้ังตระหงานอยูหนา จัตุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให
ทานเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปตยกรรม อาคารสํานักงานตางๆท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป นํา
ทานเขาชมมหาวิหารโรเซอรเรตตา (The Metropolitan Cathedral) สรางข้ึนในป 1677 และไดพังทลายลงในป 
1753 ตอมาไดมีการบูรณะสรางมหาวิหารแหงนี้ข้ึนมาใหม สถานท่ีแหงนี้เปนท่ีฝงศพของ นายพลโฮเซ เดอ ซาน
มารติน นักปฎิวัติผูยิ่งใหญและผูนําอิสรภาพสูอารเจนตินา จากนั้นนําทานเดินทางสู จตุรัสคองเกรส ซ่ึงเปนท่ีต้ัง
ของรัฐสภาแหงชาติ (Parliament House) นําทานผานชมถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซ่ึงชาว
อารเจนตินาอางวาถนนสายนี้เปนถนนท่ีกวางท่ีสุดในโลก ผานชมท่ีต้ังของเสาโอบิลิกส (Obelisk El Obelisco) 
สรางข้ึน ในป 1936 ณ สวนกลางของถนนแหงนี้ เปนสถานท่ีท่ีธงอารเจนตินาถูกเชิญสูยอดเสาเปนคร้ังแรก เปน
ท่ีจัดประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเปนสถานท่ีฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอารเจนตินา 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานสูยานลาโบกา (La Boca) ยานท่ีอยูอาศัยของชนช้ันแรงงาน มีสีสันสดใสหลากหลายจนลายตา ไดรับการ
กอต้ังข้ึนในกลางศตวรรษท่ี 19 เพื่อเปนท่ีอยูอาศัยของกรรมกรทาเรือ โดยไดต้ังติดอยูริมน้ําพอดี ยานนี้ไดช่ือวา
มีบานเรือนท่ีสรางดวยสังกะสีแตมีการนําสีสดๆ แปลกๆ มาทา สรรสรางเปนงานศิลปะอีกแหงหนึ่ง นําทาน ชม
ยานคารเมนนิโต (Carmanito) หมูบานแทงโกท่ียังคงรักษาความเปนเอกลักษณความเปนชุมชนเกาแกไวไดอยาง
สมบูรณ จากนั้นนําทานชม ท่ีฝงศพของเอวิตา เปรอง (Tomb of  Evita Peron) หรือ เอวา เปรอง อดีตสตรี
หมายเลขหนึ่งของประเทศอารเจนตินา ผูซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหนายพลฮวน เปรอง  ไดรับ
ตําแหนงประธานาธิบดีแหงอารเจนตินาดวยคําแนะนําตางๆของเธอ เอวิตา เปรอง เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ดวยโรคมะเร็งมดลูก ดวยวัยเพียง 33 ปเทานั้น ซ่ึงสรางความเศราเสียใจกับประชาชนชาว
อารเจนตินาเปนอยางมาก ประวัติชีวิตของเอวิตา มีคนนําไปทําหนังสือ ละครเวที และสรางเปนภาพยนตรหลาย
เร่ือง เร่ืองหน่ึงท่ีฮอลิวูดไดเคยนํามาทําเปนภาพยนตรนําแสดงโดย มารดอนนา และเพลงท่ีรูจักกันท่ัวโลก อยาง 
Don’t Cry for me Argentina 

15.30 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินมินิสโตร ปสตารินี 
18.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปสตารินี (EZE) สูสนามบินลิมา (ประเทศเปรู) โดยเท่ียวบิน AV966 
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 (ใชเวลาบินประมาณ 4.45 ชม.) 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงลิมา (ประเทศเปรู) นําทานนั่งรถโคชปรับอากาศสูโรงแรมท่ีพัก 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Sheraton Lima Hotel**** หรือเทียบเทา 
 

 

วันท่ีเจ็ด ลิมา – คูซโก (คาง 2 คืน) – วิหารพระอาทิตย – กําแพงเมืองซัคไซฮัวมัน 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
08.30 น. นําทานเดนิทางสูสนามบินลิมา เพื่อเดินทางสูเมืองคูซโก อันเปนท่ีต้ังของอาณาจักรอินคาอันยิ่งใหญ มาชูปคชู 

11.15 น. ออกเดินทางสูเมืองคูซโก (Cuzco) โดยเท่ียวบิน AV 807 (ใชเวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานชมเมืองคูซโก เมืองหลวงของอาณาจักรอินคา ท่ีแผขยายอํานาจจนกินพื้นท่ี 2 ใน 3 ของอเมริกาใต ต้ังอยู
เหนือระดับน้ําทะเลถึง 3,400 เมตร และเปนแหลงอารยธรรมยุคกอนประวัติศาสตรท่ีลึกลับนาท่ึง เปนชุมชน
เกาแกของจักรวรรดิอินคาอันรุงเรือง ซ่ึงยังคงท้ิงรองรอยความเจริญไวใหเห็นเปนซากปรักหักพักโบราณและ
โบราณวัตถุตางๆ นําทานเขาชมวิหารโคริคันชา หรือท่ีรูจักในนาม วิหารพระอาทิตย (Qoriqancha, The Sun 
Temple) ท่ีสรางข้ึนเพื่อถวายแดเทพเจาดวงอาทิตย จากนั้นสัมผัสกับความมหัศจรรยในการกอสรางท่ีแข็งแรง
ของกําแพงเมืองของชาวอินคา กําแพงซัคเซฮัวมัน (Sacsayhuaman) ท่ีสรางข้ึนพื่อปองกันการรุกรานของศัตรู
และปองกันแผนดินไหว ส่ิงเหลานี้ไดแสดงถึงความเช่ียวชาญดานวิศวกรรมของชาวอินคาอยางนาประหลาดใจ 

  

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พรอมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวอินคา 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga**** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 1) 
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วันท่ีแปด คูซโก – นั่งรถไฟไตเขาขึ้นสู มาชู ปคชู (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมลาสุดของโลก) 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดนิทางออกสูเมืองโอลันตาทัมโบ เพื่อข้ึนรถไฟสูนครโบราณของอาณาจกัรอินคา มาชูปคชู (Machu 
Picchu) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมลาสุดของโลกโดยรถไฟไตข้ึนเทือกเขาแอนดิสอันยิ่งใหญระหวางทางทานจะ
ไดชมความงามและความลึกลับของบรรยากาศโดยรอบท่ีเขากับสถานท่ี ขางทางเปนแมน้ําอูรูบัมบา (Urubamba) 
ไหลแรงคดเค้ียวขนานไปกบัทางรถไฟสูปลายทางท่ีสถานีท่ีเมืองอควาส กาเลียนเตส (Aquas Calientes) จากนัน้
เดินทางโดยรถบัสสูมาชูปคชู (Machu Picchu) นครที่หายสาบสูญไปของอาณาจักรอินคา บนยอดเขาสูงท่ีถูก
หมอกปกคลุมอยูเสมอ จนถึงป 1911 นครแหงนีจ้ึงปรากฏสูสายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบานเมือง บานเรือน 
พระราชวัง วหิาร ซ่ึงยังคงสภาพเดิมท่ีดีราวกับไดรับการอนุรักษดแูลไวอยางนาอัศจรรย นครโบราณแหงนี้ถูก
คนพบโดยฮิรัม บิงแฮม ซ่ึงต้ังใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองท่ีปรากฎช่ืออยูในเอกสารโบราณ แตกลับมาพบ
เมืองท่ีไมปรากฎอยูในเอกสารใดท้ังส้ิน จึงไดต้ังช่ือเมืองตามช่ือภูเขาอันเปนท่ีต้ัง คือ Machu Picchu ซ่ึงมี
ความหมายวา Old Mountain และขางๆ ยังมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ตัวโบราณสถานมาชู 
ปคชูนั้น ซอนอยูบนยอดเขาสูงเฉียดฟา และ ณ ท่ีแหงนี้คือเมืองท่ีไมกี่รอยปมานี้ยังมีผูคนอาศัย กอนจะถูกท้ิงราง
ไปเม่ือสเปนเขามาปกครองในสมัยศตวรรษท่ี 15 อิสระใหทานเก็บภาพความประทบัใจ ท่ียากตอการมาถึงของ
นักทองเท่ียวโดยท่ัวไป 

 

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
 

***** อิสระใหทานชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแหงอาณาจักรอินคา ซ่ึงไดรับการยกยองใหเปน 
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก ท่ีคร้ังหนึ่งในชีวิต ไมควรพลาดที่จะไดมาเยือน***** 
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บาย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลับสูเมืองคูซโก  

ทานจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเสนทางการไตลงจากเทือกเขาแอนดิส พรอมความภูมิใจ
และความประทับใจท่ีคร้ังหนึ่งทานไดมาเยือน เมืองโบราณอันยิ่งใหญของอาณาจักรอินคา เมืองโบราณท่ีหาย
สาบสูญมานาน และไดช่ือวาเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกอีกดวย 
 

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga**** หรือเทียบเทา (พักคางคนืท่ี 2 ) 
วันท่ีเกา คูซโก – 12 SIDE Stone – จตุรัสอารม – ลิมา 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานชมยานเมืองเกาของเมืองคูซโก เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป 
1983 นําทานชมกําแพงหิน หรือท่ีรูจักในนาม 12 Side Stone ท่ีสรางข้ึนโอบลอมเมืองเกาคูซโก กําแพงนี้สราง
จากภูมิปญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนําหินกอนใหญมาเรียงกันสรางเปนกําแพงเมืองขนาดใหญ นับได 
วาเปนอีกส่ิงมหัศจรรยของเมืองเกาคูซโก นําทานเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก จากนั้นนําทานสูจตุรัส
อารม (Arms Square) หรือท่ีรูจักในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) จตุรัสแหงนี้เปนท่ีต้ังของ โบสถ
ลาคัมปาเนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถแหงนี้สรางข้ึนในป 1576 และไดรับการยกยองวาเปน
โบสถท่ีสรางแบบสถาปตกรรมโคโลเนียล บาโรคท่ีสวยงามคูเมืองคูซโกมานาน อิสระใหทานไดเดินเลนและ
เก็บภาพความประทับใจของเมืองคูซโก อดีตเมืองราชธานีท่ีรุงเรืองท่ีสุดของอเมริกาใต  
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12.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคูซโก 
ทางทัวรจัดคาอาหารใหลูกคาทุกทาน ทานละ USD 25 อิสระใหทานเลือกรับประทานอาหารภายในสนามบิน 

14.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก สู สนามบินลิมา โดยเท่ียวบิน AV808 (ใชเวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู  

นําทานชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงท่ียังคงรักษาความเปนละตินอเมริกาไวอยางสมบูรณท่ีสุดเมืองหน่ึง เมือง
ลิมาต้ังข้ึนเม่ือ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนชื่อฟรานซิสโก ปซาโร และ ในป 1991 องคการยูเนสโกไดประกาศให
ลิมาเปนเมืองมรดกทางวัฒนธรรม  
 

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Sheraton Lima Hotel**** หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีสิบ  ลิมา – พิพิธภัณฑทองคํา – เมืองโบราณปาชาคามา – โบสถซานฟรานซิสโก  
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานชม จตุรัส อารม (Plaza De Armas)  แวะถายรูปกับทําเนียบรัฐบาล (Lima Parliament) ซ่ึงเดนสงาดวย
สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล  จากนั้นนําทานถายรูปกับ  The Basilica Cathedral of Lima โบสถคาทอลิคท่ี
สรางต้ังแต ค.ศ.1535 นําทานผานชมยานท่ีพักอาศัยชานเมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซ่ึงมีช่ือเสียงดาน
ความงามของบานและสวน จากนั้นนําทานเขาชมโบสถซานฟรานซิสโก (San Franc Cisco Convent) ซ่ึงเปน
โบสถเรียกในภาษาสเปน โบสถแหงนี้ไดสรางอุทิศใหแก เซนตฟรานซิส  โบสถแหงนี้ต้ังอยูใจกลางเมืองลิมา 
ซ่ึงเมืองเกาแหงกรุงลิมาไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป 1991 นําทานเขาชม
ความงามภายในโบสถและเดินเลนภายในเมืองเกา ไดเวลานําทานเขาชมพิพิธภัณฑทองคํา (Golden Museum) 
ซ่ึงเปนสถานท่ีเก็บรวบรวมศิลปะวัตถุซ่ึงทําดวยทองคําของชาวเปรูมาต้ังแตอดีตกาล  
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เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซ่ึงมีความหมายวา “ผูสรางโลก” เปนเมืองโบราณ
ท่ีสรางข้ึนและสันนิษฐานวาสรางข้ึนระหวางป 800-1450 กอนคริสตกาล ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของกรุง
ลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจักรอินคา บริเวณโดยรอบเปนท่ีต้ังของประมิดหลากหลายรูปแบบท่ีไดมีการขุด
คนพบข้ึน และสวนท่ีเรียกไดวาสมบูรณท่ีสุดคือ วิหารปาชาคามา นําทานเขาชมภายในวิหารและโบราณสถาน
โดยรอบท่ีไดขุดคนพบในเมืองนี้ และชมความยิ่งใหญของเมืองโบราณแหงอาณาจักรอินคาอีกแหงหนึ่ง 

 

 
 

ไดเวลานําทานแวะถายรูปกับ Huaca Hualiamarca ซ่ึงเปนประมิดดินขนาดใหญ ต้ังตระหงานใหนักทองเที่ยว
เก็บภาพและความนาประทับใจ  

17.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินลิมา 
20.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิมา (LIM) สูสนามบิน อัมสเตอรดัม (AMS) โดยสารการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) 

เท่ียวบินท่ี KL 744 (ใชเวลาบินประมาณ 12.30 ช่ัวโมง) 
  วันท่ีสิบเอ็ด  อัมสเตอรดัม – กรุงเทพ 
 

********* บินขามเสนแบงเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเชา และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

15.40 น. เดินทางถึงกรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
17.50 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) เท่ียวบินท่ี KL875  
  (ใชเวลาบินประมาณ 10.45 ช่ัวโมง) สายการบินมีบริการอาหารคํ่า และ อาหารเชาบนเคร่ืองบิน 
 

วันท่ีสิบสอง  กรุงเทพมหานคร 
 

09.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 
****************************************************************************************** 
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12 วัน สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014  

 (บราซิล – เปรู – อารเจนตินา) 
TOUR CODE :  SA151503MZ 

กําหนดการเดนิทาง  
ราคา 269,900 บาท :  12-23 ก.ค. 2557  (ฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ วันท่ี 13 ก.ค. 2557 ) 
ราคา 239,900 บาท : 10-21 ส.ค. / 14-25 ก.ย./ 12-23 ต.ค./ 16-27 พ.ย./ 21 ธ.ค.- 1 ม.ค. 2558 

 
อัตราคาบริการ  (บาท)  ก.ค. 2557 ส.ค. – ธ.ค. 2557 

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 269,900 239,900 
พักเดีย่วเพิ่มทานละ 18,000 18,000 
เด็กอายุ 2-12 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน)  229,900 209,900 
ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร (เฉพาะเท่ียวบินของสายการบิน AF/ KLM เทานั้น) 
 เร่ิมตนท่ีทานละ (ราคาสามารถยืนยันไดกต็อเม่ือท่ีนั่ง confirm เทานั้น) 

โปรดสอบถาม 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามันท่ีปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยันเทานั้น (คิด ณ วนัท่ี 10 มิ.ย. 2557) ** 

 
 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปด
หองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดนิทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปล่ียนวนัเดินทางได 
 กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก.  
 กระเปาถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนกัไมเกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทองเท่ียวบราซิล – เปรู – อารเจนตินา (ตามท่ีระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับช้ันนกัทองเท่ียวโดยสายการบิน AF/KLM (กระเปาเดินทาง น้ําหนัก ไมเกิน 23 กก./ใบ) 
 คาภาษีสนามบิน, ภาษนี้ํามัน, ประกันภยัทางอากาศ 
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 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมครอบคลุมผูท่ีอายุเกิน 85 ป) 

 คาภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 คาท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานท่ีม คาวีซาแคนาดา 
 น้ําดื่มบริการบนรถ 1 ขวดตอทานตอวัน   
 คาทิปพนักงานยกกระเปาในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกดไทย, ไกดทองถ่ิน 
 เจาหนาท่ี (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 

อัตรานี้ไมรวมถึง 
 คาใชจายสวนตัว เชน คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ คาเคร่ืองดื่มมินิบารและคาใชจายอ่ืนๆท่ีมิไดระบุ 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 

การชําระเงิน งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจาย 100,000 บาท/ทาน  
  งวดท่ี 2 : ชําระสวนท่ีเหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)   (สงกรานต-ปใหม 45 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน หักคามัดจํา 10,000 บาท + คาวีซา (ถามี)   (สงกรานต-ปใหม 26-44 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-15 วัน หักคามัดจํา 10,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี)  (สงกรานต-ปใหม 20-25 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หักคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร    (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 
ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจราจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากท่ีสุด 

 เนื่องจากการทองเท่ียวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเงินคืน 
ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงกอนเดินทาง 
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 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระ
มาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบ หาก
ทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทองเท่ียวใชหนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 
คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดนิทาง ถาทางบริษัทไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น (ในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายนืยันวา
ทัวรนั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แนนอน หากทานออกต๋ัวภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยนัจากพนักงาน แลวทัวรนั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกีย่วของกับต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 
 

โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะ
ทําใหทานไมไดหองพักติดกนัตามท่ีตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองท่ีพักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุท่ีเปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกนิ 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนท่ี
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เดียวกันในถุงใสพรอมท่ีจะสําแดงตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซ้ือสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได 
และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับน้ําหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ัน
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิม่เปนสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดนิทางเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนกัไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร ท่ีตองบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานได 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํหนักสวน
ท่ีเกิน 

 กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
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12 วัน สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014  

 (บราซิล – เปรู – อารเจนตินา) 
TOUR CODE :  SA151503MZ 

กําหนดการเดนิทาง  
ราคา 269,900 บาท :  12-23 ก.ค. 2557  (ฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ วันท่ี 13 ก.ค. 2557 ) 
ราคา 239,900 บาท : 10-21 ส.ค.    14-25 ก.ย.   12-23 ต.ค.   16-27 พ.ย. 

 21 ธ.ค.- 1 ม.ค. 2558 
 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) หองพัก 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ชื่อผูสํารองท่ีนั่ง............................................................... โทรศัพทมือถือ.......................................................... 
โทรศัพท............................................ แฟกซ................................. อีเมล........................................................ 

 
*** เอเยนตกรุณาสงแฟกซสํารองท่ีนั่ง และ หนาพาสปอรต มาท่ี แฟกซ 02 428 2125 *** 

ติดตอเจาหนาท่ี :  เส็ง , กอย , เอ , อุ    โทร 02 428 2114 


