
 

 

 

12 วัน สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014  

(บราซิล – เปรู – อาร์เจนตินา) 
TOUR CODE :  SA151502MZ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)... เที่ยวครบ 3 ประเทศอเมริกาใต้สุดฮิป 

...สัมผัสบรรยากาศเทศกาลบอลโลก World Cup 2014….  
เยือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (มาชูปิคชู) – ล่องเรือชมน้้าตกอิกวาสุ  

Brazil 

Peru 

Argentina 



 

 

 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2014 

เร่ิมต้น 239,900 บาท (ท่ีนั่งจ้ากัดมาก) 

12 วัน สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014  

 (บราซิล – เปรู – อาร์เจนตินา) 
 

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก (Christ The redeemer) 
น้้าตกอิกวาซุ (2 ฟากฝั่งท้ัง บราซิลและอาร์เจนตินา) - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน้้าตกอิกวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์   

บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – ลิมา (เปรู) ถิ่นก้าเนิดจักรวรรดิอินคา – คูซโก้ – มหัศจรรย์ มาชูปิคชู 

พักค้าง ริโอ เดอ จาเนโร 2 คืน, คูซโก้ 2 คืน,  ลิมา 2 คืน  
  

วันแรก กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร 
 

08.40 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

10.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โ ดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ โดยเครื่องบินจัมโบ้ BOEING 777 
เที่ยวบิน AF165 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่
นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารค่ํา บนเคร่ืองบิน 

17.10 น. เดินทางถึง สนามบินชาลส์เดอโกว์  (CDG) นครปารีส  ประเทศฝร่ังเศส  แวะเปลี่ยนเคร่ือง เป็นเที่ยวบิน  AF442 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และ ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG)  

23.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) สู่สนามบิน ริโอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซิล  สัมผัส
ประสบการณ์บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค่้า และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน 

 
 

วันท่ีสอง ริโอเดอจาเนโร – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเชาชูการ์โลฟ (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล 



 

 

 

  นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร    
  นําท่านเดินทางสู่ กรุงริโอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งพระเจ้า” สําหรับ

เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ถูกเอ่ยถึงอย่างเป็นทางการคร้ังแรก เมื่อ 500 กว่าปีก่อน ในเดือนมกราคม ปี 2045 นัก
สํารวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร์ เลมอส ล่องเรือมาถึงอ่าวแห่งนี้และได้เรียกเมืองแห่งปากแม่น้ํานี้ว่า  

  “ ริโอ เดอ จาเนโร” ซึ่งมีความหมายว่า “แม่น้ําแห่งเดือนมกราคม”  
  นําท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf  Mountain) เป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเลื่อง

ชื่อ โคปาคาบานา ยอดเขาแห่งนี้ มีความสูง 1,400 เมตร ซึ่งสูงตระหง่านอยู่ที่ปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานา
บารา และตั้งโดดเด่นคู่กับภูเขาคอร์โควาโด ท่านสามารถชมทิวทัศน์และภาพอันงดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร 
จากมุมสู่ของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

บ่าย  นําท่านเชคอินในโรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนมื้ออาหารค่ํา เพื่อปรับร่างกาย หรือหาก
ท่านยังไม่ง่วง ท่านสามารถเดินเล่นริมหาดโคปาคาบานา หรือ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือท่านจะเลือกเล่น
น้ําทะเล พักผ่อนอิริยาบถ บนชาดหาดโคปาคาบานา อันเลื่องชื่อระดับโลก 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก 
   

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Atlantico Copacabana Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 
วันท่ีสาม  รูปปั้นของพระเยซู Christ of Redeemer – เท่ียวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – ช้อปปิ้งจุใจ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นําท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อันเป็นที่ตั้งของ รูปปั้นของพระเยซู ชื่อ Christ 

of Redeemer ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  และ ได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  รูป
ปั้นพระเยซูที่มีความ สูงประมาณ 700 เมตรนี้ต้ังตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโด  เป็นจุดชมวิวที่มองเห็ น
เมืองและชายหาดที่สวยที่สุด  นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรูปปั้นอันเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวบราซิลและคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก ได้อย่างใกล้ชิด  ชาวบราซิลมักจะกล่าวอ้างว่า พระเจ้ าเป็น
ชาวบราซิล ซึ่งอาจเป็นเพราะ รูปปั้นพระเยซู  ที่ยืนเพ่งมองมายังเมื องราวกับว่า ริโอ อยู่ในความคุ้มครองของ
พระองค ์(การขึ้นสู่ยอดเขาขึ้นกับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

http://travel.mthai.com/blog/4515.html


 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
บ่าย  นําท่านเที่ยว ชมเมือง ริโอ เดอจาเน โร ซึ่งเป็นประตูสู่ ประเทศบราซิล ได้ชื่อว่า เป็ นเมืองที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ในโลก นําท่านผ่านชม สนามกีฬามารากาน่า  (Maracana stadium) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนวิหาร ของ
ฟุตบอลบราซิล  เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของเมือง  และเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองภาคภูมิใจมาก  มี
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของฟุตบอลบ ราซิลเกิดขึ้นที่นี่มากมาย เช่น  การยิงประตูที่ 1,000 ของเปเล่ ตํานาน
ลูกหนังแซมบ้าเมื่อ 40 ปีก่อน และยังเป็นสนามที่เขาลงเล่นให้ทีมชาติเป็นนัดแรกด้วย  สนามนี้ถูกใช้เป็นที่จัดพิธี
เปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2014 ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ  รวมถึงจะใช้จัดพิธีเปิดและปิดกีฬ าโอลิมปิก 2016 ได้
เวลานําท่านผ่านชมฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน  Neteroi ก่อนลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเล ผ่านชายหาดที่มีชื่อเสียง
ก้องโลก  จนถึงหาดโคปาคาบาน าที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร  ผ่านชมมหาวิหารใหญ่ย่านใจกลางเมือง 
สวนสาธารณะอันร่มรื่น อนุสาวรีย์  จากนั้นนําท่านสู่ช้อปปิ้ งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ริโอ เดอจาเนโร “Barra 
Shopping Center” ซึ่งมีร้านค้ากว่า 600 ร้าน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Seafood buffet) 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Atlantico Copacabana Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 



 

 

 

 
 
วันท่ีสี่ น้้าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)  – เขื่อนอิไตปู  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินริโอ เดอ จาเนโร 
10.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินริโอ เดอ จาเนโร เพื่อเดินทางสู่น้ําตกอิกวาสุ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
12.13 น. เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ  
   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 

 
บ่าย  นําท่านชมเขื่อนอิไตปู (Itaipu Dam) เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่ง ในอดีตน้ันจัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  

ก่อนที่เขื่อนในประเทศจีนจะมีการก่อสร้างเสร็จ  เขื่อนอิไตปูสร้างในปีค .ศ.1984 แล้วเสร็จในปีค .ศ.1988 รวม
ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี คําว่า  “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาว อินเดียนแดงชนเผ่าดั้งเดิม แปลว่า  
“เสียงเพลงจากก้อนหิน ” เขื่อนอิไตปู  กั้นแม่น้ําปารานาบริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศ
ปารากวัย ซึ่งนอกจากเป็นผนังกั้นน้ําและผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว  ยังเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศอีก
ด้วย ตัวเขื่อนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ใช้คอนกรีตในการก่อสร้างกว่า 28 ล้านตัน 



 

 

 

และใช้เหล็กมากขนาดที่ว่าใช้สร้างหอไอเฟลได้ถึง 380 หอเลยทีเดียว  ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย  เน่ืองจากความอลังการของเขื่อนแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพ ความน่า
ประทับใจของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้แห่งนี้ 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมือง 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Recanto Park Hotel & Resort **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า น้้าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลก) ฝั่งบราซิล และ อาร์เจนติน่า – ล่องเรือเจทมาคูโค 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  นําท่านชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของ น้ําตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซึ่งเป็นคํามาจากภาษากวารานี 

(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผ่าด้ังเดิม แปลว่า “สายน้ําอันยิ่งใหญ่”  ค้นพบโดยนักสํารวจชาวสเปนชื่อ AI VARO 
NUNES CABEZA DE VECA เมื่อปี ค .ศ. 1542 น้ําตกอิกวาสุตั้งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่าง ประเทศ
บราซิลกับประเทศอาร์เจนตินา เป็นนํ้าตกที่ใหญ่ที่สุดใน ทวีปอเมริกาใต้ และขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโล กโดยใหญ่
กว่า น้ําตกไนแอ งการ่ าประมาณ 30 เท่า  อย่างไรก็ตามขนาดของน้ําตกใกล้เคียงกับ น้ําตกวิกตอเรีย ในทวีป
แอฟริกา น้ําตกอกิวาสุเกิดจากแม่น้ําอิกวาสุซึ่งไหลมาจากที่ราบสูงปารานา ตกจากขอบที่ราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่
พื้นที่ราบต่ํากว่า จึงกลายเป็นนํ้าตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต ประกอบด้วยน้ําต ก
ใหญ่น้อยอีกกว่า  275 แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณน้ํามีมากถึงกว่า 
13.6 ล้านลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูร้อน คือระหว่างเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําจะลดลงเหลือ 2.3 ล้าน
ลิตรต่อวินาที บริเวณรอบๆ น้ําตกจะเกิดละอองน้ําอยู่ตลอดเวลาและมี เสียงดังไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร บนฝั่ง
ประเทศบราซิลจะมองเห็นน้ําตกได้ทั่วถึงและงดงาม แต่ทางฝั่งประเทศอาร์เจนตินาสามารถเข้าชมน้ําตกได้ใกล้
กว่า  

 
 
นําท่านสัมผัสบรรยากาศ น้ําตกอิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) ซึ่งเป็นฝั่งที่ท่านสามารถมองเห็นน้ําตกได้ทั่วถึงและงดงาม
ที่สุด ท่านจะได้สัมผัสกับความงามแสนมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  น้ําตกทรงเกือกม้าที่เกิดจากแม่น้ําริโออิกวาสุ
ทั้งสายไหลมาจากหน้ าผาเบื้องบนตกลงสู่หุบเหวย่อยๆ กว่า 30 แห่ง พลังน้ําตกที่ตกลงมากระทบก้อนหินเบื้อง
ล่างก่อให้เกิดละอองน้ํากระเซ็นกระจายไปทั่วปรากฏเป็นรุ้งกินน้ําสีสวยสดใส  ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปสัมผัส

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


 

 

 

กับพลังของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นนําท่านล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงาม
ของแม่นํ้าอิกวาสุ และชมความงดงามของน้ําตกแห่งนี้แบบใกล้ชิด (กรุณาเตรียมเสื้อผ้า 1 ชุด สําหรับเปลี่ยนหลัง
ล่องเรือแล้ว) (ทางบริษัทจัดเตรียมเสื้อกันฝนให้ลูกค้าทุกท่าน)    

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย  นําท่านสู่อุทยานแห่งชาตินํ้า ตกอิกวาสุ (ฝั่งอาร์เจนตินา) เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่และความงดงาม
ของนํ้าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทางธรรมชาติ ) อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
ยิ่งใหญ่อลังการตามอัธยาศัย  

16.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุฝั่งอาร์เจนติน่า 
 อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นในสนามบินตามอัธยาศัย โดยทางทัวร์เตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 25 USD  
18.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิกวาสุ เพื่อขึ้นเคร่ืองสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา  
20.55 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา  
 
 น้าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Apart Hotel & Spa Congreso **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก  บัวโนสไอเรส – ท้าเนียบประธานาธิบดี – มหาวิหารโรเซอร์เรตต้า– ย่านคาร์เมนนิโต้ – ลิมา (เปรู) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านชมกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของ ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งนับเป็นเมื องใหญ่อันดับ
สองของอเมริกาใต้ รองจาก  นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทาง ใต้ของแม่น้ําริโอเดอลาพลาตา (Rio 
de la Plata) บัวโนสไอเรส ถือว่าเป็นอีกเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมยุโรป จนนักท่องเที่ยวขนานนาม ให้เมืองนี้เป็น  
"ปารีสแห่งอเมริกาใต้ " เมืองนี้มีความเจริญเติบโตและมีความสมัยใหม่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบลาตินอเมริก า         
นําท่านแวะถ่ายรูป กับ ทําเนียบประธานาธิบดี  หรือที่มีชื่อเรียกว่า  “คาซา โรซาดา ” (Casa Rosada) แปลว่าบ้านสี
ชมพูหรือบ้านสีกุหลาบเพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยู่หน้า  จัตุรัสมาโย  (Plaza De Mayo) อิสระให้
ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและ สถาปัต ยกรรม  อาคารสํานักงานต่างๆ ที่ได้รั บอิทธิพลจาก ศิลปะ ยุโรป         
นําท่านเข้าชมมหาวิหารโรเซอร์เรตต้า (The Metropolitan Cathedral) สร้างขึ้นในปี 1677 และได้พังทลายลงในปี 
1753 ต่อมาได้มีการบูรณะสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซาน
มาร์ติน นักปฎิวัติผู้ยิ่งใหญ่และผู้นําอิสรภาพสู่อาร์เจนตินา  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  จตุรัสคองเกรส  ซึ่งเป็นที่ต้ัง
ของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament House) นําท่านผ่านชมถนน 9 กรกฎาคม  (Avenida 9 de Julio) ซึ่งชาว



 

 

 

อาร์เจนตินาอ้างว่าถนนสายนี้เป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลก  ผ่านชมที่ตั้งของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) 
สร้างขึ้น ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของถนนแห่งนี้ เปน็สถานที่ที่ธงอาร์เจนตินาถูกเชิญ สู่ยอดเสาเป็นคร้ังแรก  เป็น
ที่จัดประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็นสถานที่ฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย นําท่านสู่ย่านลาโบกา (La Boca) ย่านที่อยู่อาศัยของชนชั้นแรงงาน  มีสีสันสดใสหลากหลาย ได้รับการก่อต้ังขึ้น
ในกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของกรรมกรท่าเรือ  ย่านนี้ได้ชื่อว่ามีบ้านเรือนที่สร้างด้ วยสังกะสีแต่มี
การนําสีสดๆ แปลก ๆ มาทา  สรรสร้าง เป็นงานศิลปะอีกแห่งหนึ่ง นําท่าน  ชมย่านคาร์เมนนิโต้ (Carmanito) 
หมู่บ้านแทงโก้ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์  จากนั้นนําท่านชม            
ท่ีฝังศพของเอวิต้า เปรอง  (Tomb of  Evita Peron) หรือ เอวา เปรอง  อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง ของประเทศ
อาร์เจนตินา ผู้ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้นายพลฮวน เปรอง   ได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่ง
อาร์เจนตินาด้วยคําแนะนําต่างๆของเธอ เอวิต้า เปรอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ .ศ. 2495 ด้วยโรคมะเร็ง
มดลูก ด้วยวัยเพียง 33 ปีเท่านั้น ซึ่งสร้างความเศร้าเสียใจกับประชาชนชาวอาร์เจนตินาเป็นอย่างมาก  ประวัติชีวิต
ของเอวติ้า มีคนนําไปทําหนังสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเร่ือง เร่ืองหนึ่งที่ฮอลิวู้ดได้ เคยนํามาทํา
เป็นภาพยนตร์นําแสดงโดย มาร์ดอนน่า และเพลงที่รู้จักกันทั่วโลก อย่าง Don’t Cry for me Argentina 

15.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี 
18.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินลิมา (ประเทศเปรู) โดยเที่ยวบิน AV966 
 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.45 ชม.) 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา (ประเทศเปรู) นําท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sheraton Lima Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

 

 
 



 

 

 

วันท่ีเจ็ด ลิมา – คูซโก ้(ค้าง 2 คืน) – วิหารพระอาทิตย ์– ก้าแพงเมืองซัคไซฮัวมัน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
08.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา เพื่อเดินทางสู่เมืองคูซโก้ อันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอินคาอันยิ่งใหญ่ มาชูปิคชู  
11.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก้ (Cuzco) โดยเที่ยวบิน AV 807 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก้ 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย นําท่านชมเมืองคูซโก้ เมืองหลวงของอาณาจักรอินคา ที่แผ่ ขยายอํานาจจนกินพื้นที่ 2 ใน 3 ของอเมริกาใต้ ตั้งอยู่
เหนือระดับน้ําทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ลึกลับน่าทึ่ง  เป็นชุมชน
เก่าแก่ของจักรวรรดิอินคาอันรุ่งเรือง  ซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยความเจริญไว้ ให้เห็นเป็นซากปรักหักพั งโบราณและ
โบราณวัตถุต่างๆ  นําท่านเข้าชมวิหารโคริคันชา  หรือที่รู้จักในนาม วิหารพระอาทิตย์ (Qoriqancha, The Sun 
Temple) ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าดวงอาทิตย์  จากนั้นสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในการก่อสร้างที่แข็งแรง
ของกําแพงเมือง ของชาวอินคา  กําแพงซัคเซฮัวมัน  (Sacsayhuaman) ที่สร้างขึ้นพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรู
และป้องกันแผ่นดินไหว สิ่งเหล่านี้ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของชาวอินคาอย่างน่าประหลาดใจ 

  

ค่ํา                 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวอินคา 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
 

 
 

วันท่ีแปด คูซโก้ – นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดินทางออกสู่เมืองโอลันตาทัมโบ เพื่อขึ้นรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจักรอินคา มาชูปิคชู  (Machu 



 

 

 

Picchu) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลกโดยรถไฟไต่ขึ้นเทือกเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่ระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมความงามและความลึกลับของบรรยากาศโดยรอบที่เข้ากับสถานที่ ข้างทางเป็นแม่น้ําอูรูบัมบา (Urubamba) 
ไหลแรงคดเคี้ยวขนานไปกับทางรถไฟสู่ปลายทางที่สถานีที่เมืองอควาส์ กาเลียนเต้ส์ (Aquas Calientes) จากนั้น
เดินทางโดยรถบัสสู่มาชูปิคชู (Machu Picchu) นครที่หายสาบสูญไปของอาณาจักรอินคา บนยอดเขาสูงที่ถูก
หมอกปกคลุมอยู่เสมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งนี้จึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบ้านเมือง บ้านเรือน  
พระราชวัง วิหาร  ซึ่งยังคงสภาพเดิมที่ดีราวกับได้รับการอนุรักษ์ดูแลไว้อย่างน่าอัศจรรย์ นครโบราณแห่งนี้ถูก
ค้นพบโดยฮิรัม บิงแฮม ซึ่งตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองที่ปรากฎชื่ออยู่ในเอกสารโบราณ  แต่กลับมาพบ
เมืองที่ไม่ปรากฎอยู่ในเอกสารใดทั้งสิ้น จึงได้ตั้งชื่อเมืองตามชื่อภูเขาอันเป็นที่ต้ัง คือ Machu Picchu ซึ่งมี
ความหมายว่า Old Mountain และข้างๆ ยังมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ตัวโบราณสถานมาชู 
ปิคชูนั้น ซ่อนอยู่บนยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ  ที่แห่งนีค้ือเมืองที่ไม่กี่ร้อยปีมานี้ยังมีผู้คนอาศัย ก่อนจะถูกทิ้งร้าง
ไปเมื่อสเปนเข้ามาปกครองในสมัยศตวรรษที่ 15 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ที่ยากต่อการมาถึงของ
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป 

 

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
 

***** อิสระให้ท่านชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจักรอินคา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น 
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ครั้งหน่ึงในชีวิต ไม่ควรพลาดที่จะได้มาเยือน***** 

 
 
 
 
 
 
 
บ่าย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองคูซโก้  

ท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส้นทางการไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจ
และความประทับใจที่คร้ังหนึ่งท่านได้มาเยือน เมืองโบราณอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอินคา เมืองโบราณที่หาย
สาบสูญมานาน และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย 
 

ค่ํา                 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 



 

 

 

 
น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2 ) 

วันท่ีเก้า คูซโก้ – 12 SIDE Stone – จตุรัสอาร์ม – ลิมา 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านชมย่านเมืองเก่าของ เมืองคูซโก้  เมืองที่ได้รับการยกย่องจาก องค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
1983 นําท่านชมกําแพงหิน  หรือที่รู้จักในนาม 12 Side Stone ที่สร้างขึ้นโอบล้อมเมืองเก่าคูซโก้  กําแพงนี้สร้าง
จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนําหินก้อนใหญ่มาเรียงกันสร้างเป็นกําแพงเมืองขนาดใหญ่ นับได้  
ว่าเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ ของเมืองเก่าคูซโก้ นําท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก้ จากนั้นนําท่านสู่ จตุรัส
อาร์ม (Arms Square) หรือที่รู้จักในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) จตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ โบสถ์
ลาคัมปาเนีย  (Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1576 และได้รับการยกย่องว่าเป็น
โบสถ์ที่สร้างแบบสถาปัต ยกรรมโคโลเนียล บาโร๊คที่สวยงามคู่เมืองคูซโก้มานาน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ
เก็บภาพความประทับใจของเมืองคูซโก้ อดีตเมืองราชธานีที่รุ่งเรืองที่สุดของอเมริกาใต้  
 

 
 

12.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก้ 
ทางทวัร์จัดค่าอาหารให้ลูกค้าทุกท่าน ท่านละ USD 25 อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารภายในสนามบิน 

14.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก้ สู่ สนามบินลิมา โดยเที่ยวบิน AV808 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู  

นําท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงที่ยังคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เมืองหนึ่ง  เมือง
ลิมาตั้งขึ้นเมื่อ ค .ศ.1535 โดยชาวสเปนชื่อฟรานซิสโก ปิซาโร และ  ในปี 1991 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้
ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม  
 

ค่ํา                 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 



 

 

 

 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sheraton Lima Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสิบ  ลิมา – พิพิธภัณฑ์ทองค้า – เมืองโบราณปาชาคามา – โบสถ์ซานฟรานซิสโก  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านชม จตุรัส อาร์ม (Plaza De Armas)  แวะถ่ายรูปกับทําเนียบรัฐบาล (Lima Parliament) ซึ่งเด่นสง่าด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี ยล  จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ   The Basilica Cathedral of Lima โบสถ์คาทอลิคที่
สร้างตั้งแต่  ค.ศ.1535 นําท่านผ่านชมย่านที่พักอาศัยชานเมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตร ซึ่งมีชื่อเสียงด้าน
ความงามของบ้านและสวน  จากนั้นนําท่านเข้าชม โบสถ์ซานฟรานซิสโก (San Franc Cisco Convent) ซึ่งเป็น
โบสถ์เรียกในภาษาสเปน โบสถ์แห่งนี้ได้สร้างอุทิศให้แก่ เซนต์ฟรานซิส  โบสถ์แห่งนี้ต้ังอยู่ใจกลางเมืองลิมา 
ซึ่งเป็นเมืองเก่าแห่งกรุงลิมา ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ปี 1991 นําท่านเข้า
ชมความงามภายในโบสถ์และเดินเล่นภายในเมืองเก่า  ได้เวลา นําท่าน เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ทองคํา  (Golden 
Museum) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุซึ่งทําด้วยทองคําของชาวเปรูมาต้ังแต่อดีตกาล  

 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้สร้างโลก” เป็นเมืองโบราณ
ที่สร้างขึ้นและสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 800-1450 ก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ กรุง
ลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจักรอินคา บริเวณโดยรอบเป็นที่ต้ั งของปิระมิดหลากหลายรูปแบบที่ได้มีการขุด
ค้นพบขึ้น และส่วนที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดคือ วิหารปาชาคามา  นําท่านเข้าชมภายในวิหารและโบราณสถาน
โดยรอบที่ได้ขุดค้นพบในเมืองนี้ และชมความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณแห่งอาณาจักรอินคาอีกแห่งหนึ่ง 

 

 
 

ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรูปกับ Huaca Hualiamarca ซึ่งเป็นปิระมิด ดินขนาดใหญ่  ตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยว
เก็บภาพและความน่าประทับใจ  

17.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา 



 

 

 

20.10 น. ออกเดินทาง จากสนามบินลิมา (LIM) สู่สนามบิน อัมสเตอร์ดัม (AMS) โดยสาย การบิน เค แอล เอ็ม (KLM) 
เที่ยวบินที่ KL 744 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.30 ชั่วโมง) 

  วันท่ีสิบเอ็ด  อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพ 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

15.40 น. เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) เที่ยวบินที ่KL875  
  (ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 
วันท่ีสิบสอง  กรุงเทพมหานคร 
 

09.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 
*************************************************************************************************** 



 

 

 

12 วัน สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014  

 (บราซิล – เปรู – อาร์เจนตินา) 
TOUR CODE :  SA151502MZ 

กําหนดการเดินทาง  
ราคา 269,900 บาท :  12-23 ก.ค. 2557  (ฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 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 

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

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 269,900 239,900 
พักเด่ียวเพิ่มท่านละ 18,000 18,000 
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  229,900 209,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน AF/ KLM เท่านั้น) 
 เร่ิมต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

โปรดสอบถาม 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่  
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557) ** 

 

ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ 
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

ห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวบราซิล – เปรู – อาร์เจนตินา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AF/KLM (กระเป๋าเดินทาง น้ําหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 



 

 

 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ป)ี 
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ม ค่าวีซ่าแคนาดา 
 น้ําดื่มบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวัน   
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน  
  งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจํา 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้าม)ี   (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจํา 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร ์    (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสง วนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง  ต่้ากว่า 15 ท่าน  โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดง าน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  



 

 

 

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ  

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได้  

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง



 

 

 

ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได้ 

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเคร่ืองได้  ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตราฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วน
ที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 
 
 
 



 

 

 

12 วัน สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014  

 (บราซิล – เปรู – อาร์เจนตินา) 
TOUR CODE :  SA151502MZ 

กําหนดการเดินทาง  
ราคา 269,900 บาท :  12-23 ก.ค. 2557  (ฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 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 
 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ห้องพัก 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ช่ือผู้ส้ารองที่นั่ง............................................................... โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................ 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส้ารองท่ีนั่ง และ ส้าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 428 2114 


