
 

17 วัน แกรนด์ชิล ีและเกาะอีสเตอร์  

 

 
 

สุดยอด...ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ) ...ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวชิลี เต็มรูปแบบ  

 19 ธันวาคม 58 – 4 มกราคม 59 

299,900 บาท 

ซานเตียโก, พระราชวังโมนิดา, ปราสาทฮิลดาโก, หุบเขาคูลาคาฟว๑, ชิมไวน๑ชิลี, บัลปาราอิโซํ, วินนาเดลมา,  
ทะเลทรายอะตาคามา, หุบเขาดวงจันทร๑, หุบเขาดาวอังคาร, แอํงเกลือ, ทุํงน้ําพุร๎อนตาติโอ, เปอร๑โตมอนต๑, เปฮูญํา, 

อุทยานวินเซนต๑ เปเรส โรซาเลํ, ปุนตาอาเรนัส, อุทยานแหํงชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเนํ, เกรย๑กลาเซียร๑, เกาะอีสเตอร๑ 

TOUR CODE :  SA151502MZ 
 

 



 
 

17 วัน แกรนด์ชิล ีและเกาะอีสเตอร์  
19 ธ.ค. 2558  กรุงเทพมหานคร  
 

08.00 น. คณะพบเจ๎า หน๎าที่และมัคคุเทศก๑ได๎ที่ เคาน๑เตอร๑เชคอินสายการบินแอร๑ฟร๎านซ๑ แถว P 1-15 ประตูทางเข๎าที่ 7-8 
อาคารผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.45 น. ออกเดินทางสูํมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย สายการบินแอร๑ฟร๎านซ๑ เที่ยวบิน AF165 (ใช๎เวลาบินประมาณ 
12.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร๑และ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง  ทั้งนี้สายการบินฯ  มีบริการ อาหารกลางวัน  
และอาหารค่ํา บนเคร่ืองบิน 

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) นครปารีส  ประเทศฝร่ังเศส  แวะเปลี่ยนเคร่ือง เป็นเที่ยวบิน  AF406 
อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษี และ ผํอนคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG)  

23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) สูํสนามบิน ซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี  
 สัมผัสประสบการณ๑บินข๎ามเส๎นแบํงเขตเวลาสากล (ใช๎เวลาบินประมาณ 14.30 ชั่วโมง) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค่่า และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน 

 

20 ธ.ค. 2558  ซานเตียโก (ชิลี), ซิตี้ทัวร์, พระราชวังโมนิดา (พักค้าง 2 คืน)    
 

09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี นําทํานผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 
 นําทํานเที่ยวชม ความยิ่งใหญํของ เมืองซานเตียโก (Santiago) เมืองหลวง และเมืองที่ใหญํที่สุดของ ประเทศ

ชิลี ตั้งอยูํที่ระดับควา มสูง 520 เมตร (1,700 ฟุต) ในหุบเขาตอนกลางของประเทศ และเป็นสํวนหน่ึงของ แคว๎น
ซานเตียโกเมโทรโพลิแทน กวําสามศตวรรษที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางตํอเน่ืองได๎เปลี่ยนให๎ซานเตียโก
เป็นเขตนครหลวงที่ ทันสมัยที่สุดแหํงหนึ่งใน ละตินอเมริกา  พร๎อมๆ กับการพัฒนาเขตชานเมืองอยํางกว๎างขวาง 
ศูนย๑การค๎าหลายสิบแหํง และ สถาปัตยกรรม ที่นําประทับใจ รวมทั้งมีระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่ดีที่สุดแหํงหนึ่ง
ของละตินอเมริกา เชํน ซานเตียโกเมโทร (Santiago Metro) และระบบใหมํ "โกสตาเนรานอร๑เต ”  (Costanera 
Norte)" เป็นระบบขนสํงของยํานกลางกรุง เชื่อมระหวํางด๎านตะวันออกสุดไปด๎านตะวันตกสุดของเขตเมือง
ภายในเวลา 15 นาที นําทํานชมยําน เบอร๑นาโด โอ ฮิกกิ้น อเวนิว (Bernardo O Higgins Avenue) หรือที่ชาวชิลี
ร๎ูจักในนาม La Alameda หมายถึงถนนที่เต็มไปด๎วยต๎นปอปลํ า นับเป็นถนนสายหลัก ของเมืองซานเตียโก และ
เป็นยํานเมืองเกําที่ยังคงความคลาสสิค นําทํานแวะถํายรูปกับ ศาลาวําการเมือง (Santiago city hall) จากนั้นนําทําน

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%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

สูํยํานจตุรัสพลาซํา เดอะ อาร๑ม (Plaza De Arm) อันเป็นจตุรัสที่ตั้งของสถานปัตยกรรมโบราณตํางๆมากมาย นํา 
 ทํานเข๎าชมมหาวิหารแหํงซานเตียโก (Cathedral of Santiago) เป็นมหาวิหารที่สร๎างด๎วยศิลปะแบบนีโอคลาสสิค

สร๎างตั้งแตํปี 1748 แล๎วเสร็จในปี 1800 นําทํานเข๎าชมความงดงามภายในมหาวิหารแหํงนี้  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น  
 

บําย นําทํานเข๎าชมบริเวณด๎านหน๎าของ พระราชวังโมนิดา (La Moneda Palace) ซึ่งปัจจุบันคือ ทําเนียบประธานาธิบดี
ของประเทศชิลี และใช๎เป็นสถานที่ราชการของกระทรวงตํางๆของประเทศชิลี  นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าชม และ
ถํายรูปบริเวณลานด๎านหน๎า พระราชวังแหํงนี้ออกแบบโดย โจแอนควิน โทเอากา สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน สร๎ างขึ้น
ในปี 1784-1805 ในแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค และมีเสาโรมันขนาดใหญํตั้งตระหงํานเป็นซุ๎มประตู  ความ
สวยงามและเกําแกํของพระราชวังแหํงน้ีได๎รับการขึ้นทะเบียนจากองค๑การยูเนสโก๎  อีกด๎วย ได๎เวลานําทํานเชคอิน
โรงแรมที่พัก เพื่อให๎ทํานได๎พักผํอนอิริยาบถกํอนอาหารค่ํา 

  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Galerias Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

 
 
21 ธ.ค. 2558  หุบเขาคูลาคาฟว์, ชิมไวน์ชิลี, บัลปาราอีโซ, วินนาเดลมา, ปราสาทฮิลดาโก 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํ หุบเขาคูลาคาฟว๑ (Curacavi Valley) อันเป็นที่ตั้งของไรํองุํนพันธุ๑ดีที่ใช๎ในการผลิตไวน๑อันเลื่อง

ชื่อของประเทศชิลี ซึ่งเป็นอีกอุตสาหกรรมที่ทํารายได๎มหาศาลให๎กับประเทศชิลี ตลอดเส๎นทางเรียบชายฝั่งทะเล
มุํงสูํไรํองุํนและโรงบํมไวน๑อันเลื่องชื่อ ทํานจะได๎สัมผัสกับทัศนียภา พ ท๎องทะเลสลับกับชายฝั่งเทือกเขาสูง 
นับเป็นอีกทัศนียภาพที่สร๎างความประทับใจให๎นักทํองเที่ยวที่ได๎มาเยือน  นําทํานเดินทางสูํ หุบเขาคาซาบลังกา 
(Casablanca Valley) ซึ่งเป็นแหลํงผลิตไวน๑ชั้นเยี่ยมของชิลี ณ ที่แหํงนี้ ทํานจะได๎ลิ้มชิมรสไวน๑  หลากหลาย



 

รูปแบบที่ผลิตและสํงออกนอกประเทศ ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองบัลปาราอีโซ  (Valparaiso) เป็นหนึ่งในเมือง
ทําที่สําคัญที่สุดและศูนย๑กลางวัฒนธรรมที่เร่ิมมีชีวิตชีวาขึ้นเร่ือยๆ ของประเทศชิลี ตั้งอยูํทางตอนกลางของ
ประเทศ เป็นเมืองหลักของแคว๎นบัลปาราอีโซ ในขณะที่ซานเตียโกเป็นเมืองห ลวงของประเทศ  ในปี ค.ศ. 
2003 รัฐสภาชิลีได๎มีมติประกาศให๎บัลปาราอีโซเป็น "เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของชิลี " และเป็นที่ต้ังของ
สํานักงานกระทรวงวัฒนธรรมแหํงใหมํของประเทศ บัลปาราอีโซ มีบทบาทสําคัญทางภูมิศาสตร๑การเมืองในคร่ึง
หลังของคริสต๑ศตวรรษที่ 19 โดยเป็นที่พักกลางทางของเรือที่เดินทางระหวําง มหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทร
แอตแลนติกผํานทางชํองแคบแมกเกนแลน ชาวยุโรปได๎อพยพเข๎ามา อยํางมาก บัลปาราอีโซในขณะนั้นได๎รับการ
ขนานนามจากกะลาสีจากชาติตํ างๆ วําเป็น "ซานฟรานซิสโกน๎อย" หรือ "อัญมณีแหํงแปซิฟิก " ซึ่งชํวงนี้เองที่ถือ
เป็นยุคทองของเมือง  จนกระทั่งการเปิดใช๎ คลองปานามา และความซบเซาของการเดินเรือได๎ทําให๎ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองชะงักลง  นําทํานเที่ยวชมเมืองบัลปาราอีโซ  ซึ่งเป็นเมืองที่ ได๎รับการยกยํองจาก
องค๑การยูเนสโก๎ ให๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2007 เน่ืองจากเป็นเมืองที่สะท๎อนให๎เห็นถึงยุคทองทางการค๎าในสมัย
ศตวรรษที่ 19 นําทํานเที่ยวชมความแปลกตาของบ๎านเมืองที่ทาสีสัน สดใสตลอดแนวชายฝั่งทะเล และหมูํอาคารที่
สะท๎อนสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล สมัยศตวรรษที่ 19       

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น (SEA Food restaurant)  
 

 นําทํานเดินทางสูํเมืองวินนาเดลมา (Vina del Mar) ซึ่งเป็นเมืองหน่ึงที่ตั้งอยูํในเขตเมือง บัลปาราอีโซ  เมืองที่ได๎รับ
การขนานนามวํา “เมืองแหํงสวน” (City of Garden) นอกเหนือจากสวนสวยที่เพิ่มภูมิทัศน๑ของเมือง ยังเป็นที่ตั้ง
ของสวนพฤษกศาตร๑ของชิลีอีกด๎วย นําทํานแวะถํายรูปกับนาฬิกาดอกไม๎  (Flower Clock) เปรียบได๎กับสัญลักษณ๑
ของเมืองแหํงสวนน้ี จากนั้นนําทํานเที่ยวชมความนํารักของเมืองริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก  ได๎เวลานําทําน
เดินทางกลับสูํเมืองซานเตียโก (ระยะทาง 120 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) นําทํานเดินทางสูํเนินเขา
ซานตาลูเซีย (Santa Lucia Hill) ซึ่งเป็นเนินเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน๑ และ ทัศนียภาพของเมืองซานเตียโก
ในมุมสูง นําทํานแวะถํายรูปกับ  ปราสาทฮิลดาโก (Hildalgo Castle) เดิมสร๎างขึ้นเพื่อใช๎เป็นป้อมปราการในอดีต
สําหรับเป็นจุดเฝ้าระวังการรุกรานของข๎าศึก เน่ืองจากตั้งอยูํบนเนินเขาสูง อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพค วามสวยงาม
ของเมืองซานเตียโก ตามอัธยาศัย 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
  

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Galerias Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2003
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2003
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2


 

 
 

22 ธ.ค. 2558 คาลามา ซานเปโดร เดอะ อะตาคามา, แอ่งเกลือ, หุบเขาดวงจันทร์, หุบเขาดาวอังคาร (พักค้าง 2 คืน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าแบบ Breakfast box 
05.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน 
07.00 น. ออกเดินทางสูํสนามบินคาลามา โดยเที่ยวบิน LA342 (ใช๎เวลาบินประมาณ 2.10 ช.ม.) 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินคาลามา 

นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศมุํ งหน๎าสูํ เมืองซานเปโดร เดอะ อะต าคามา (San Pedro de Atacama) เมืองทํองเที่ยว
กลางทะเลทราย อะตาคามา (Atacama Desert) ตั้งอยูํในเขตจังหวัดเอล โลอา (El Loa) ของภูมิภาคอันโตฟากัสตา 
(Antofagasta)ในภาคเหนือของชิลี ปัจจุบันเป็นเมืองทํองเที่ยวยอดนิยมแหํงหนึ่งของประเท ศชิลี นําทํานสัมผัส
ความงดงามของ "ทะเลทรายอะตาคามา" (Atacama Desert) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด๎านการทํองเที่ยวของคนที่
รักการผจญภัย และชื่นชอบทะเลทรา ย ทะเลทราย แหํงนี้ตั้งอยูํทางตะวันตกของเทือกเขาแอนดีส  เป็นทะเลทราย
ขนาดใหญํ ที่ประกอบไปด๎วยพื้นที่สํวนใหญํที่เป็นทราย แอํงเกลือ รวมไปถึงหินลาวาเฟลสิก (Felsic lava) นําทําน
เดินทางสูํ "แอํงเกลือแหํงทะเลทรายอะตาคามา" (Salar de Atacama) แอํงเกลือที่ใหญํที่สุดในชิลี  โดยแอํงเกลือนั้น
อยูํหํางจากเมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา ไปทางทิศใต๎ ประมาณ 55 กิโลเมตร แอํงเกลือแหํงนี้ตั้งอยูํบริเวณใน
กลางของทะเลทรายอะตา คามา  ซึ่งพื้นที่บางสํวนของแอํงเกลือยังเป็นที่ต้ังของ "เขตสงวนนกฟลามิงโก " (Los 
Flamencos National Reserve) ที่ครอบคลุมพื้นที่กวํา 740 ตารางกิโลเมตร ซึ่งภายในประกอบไปด๎วยลากูนําตํางๆ 
อาทิเชํน Laguna Chaxas ,Laguna Cejar , Laguna Miscanti ซึ่งสํวนใหญํล๎วนแตํเป็นถิ่นอาศัยของนกฟลามิงโก
สายพันธุ๑แอนเดียน (Andean flamingos)  นอกจากนี้ทะเลทรายอะตาคามา ยังเป็นที่ต้ังของ "หอดูดาวดาราศาสตร๑ " 
ถึงจํานวน 2 แหํง คือ หอสังเกตการณ๑พารานัล (Paranal Observatory) และ หอดูดาวลาซีญา (La Silla 
Observatory) เน่ืองจากทะเลทรายอะตาคามาหํางจากตัวเมืองมาก จึงเป็นสถานที่สําหรับดูดาวที่ดีที่สุดในโลก  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํ หุบเขามรณะ (Valle de la Muerte – Valley of Death) หรือเป็นที่ร๎ูจักกันในอีกชื่อวํา  หุบเขาดาว



 

อังคาร (Mars Valley) อยูํหํางจากเมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา เพียง 2 กิโลเมตร มีต๎นกําเนิดทางธรณีวิทยามา
จากการที่ชั้นตะกอนเกลือ  โคลน และหินปูนของทะเลสาบโบราณอายุประมาณ  23 ล๎านปีที่ผํานมาถูกผลักขึ้นมา
การกํอตัวของเทือกเขาแอนดีสทําให๎ชั้นตะกอน ยื่นขึ้นมาในแนวต้ัง  เทือกเขาเกลือที่ประกอบด๎วยเนินเกลือยิปซั่ม
และดินโคลนธรรมชาติได๎ถูกกัดกรํอนจากฝนและสาย ลมแรงทําให๎เกิดรูปรํางและสีสัน จากแรํธาตุที่สะสมอยูํใน
ชั้นเกลือ  กํอให๎เกิดภูมิทัศน๑อัศจรรย๑แปลกตาของเนินหินตลอดแนวเขา  จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ "ลูนํา วัลเลย๑ " 
(Valle de la Luna) หรือ "หุบเขาดวงจันทร๑ " อีกหนึ่งสถานที่ทํองเที่ยวที่ สําคัญที่ไมํควรพลาด ตั้งอยูํหํางจากตัว
เมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา  ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่มีความโดด
เดํนทางภูมิทัศน๑ที่สวยงาม ซึ่งสํวนใหญํมักเกิดจากการกัดกรํอนโดยลมและน้ํา เป็นเวลานาน  ความนําประทับใจ
ของลูนํา วัลเลย๑ คือความโดดเดํนของสีและพื้นผิว ที่มองดูคล๎ายๆกับพื้นผิวของดวงจันทร๑ รวมไปถึงกําแพงหิน
ขนาดใหญํมีลักษณะคล๎ายกับแกรนด๑แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นสํวนหน่ึงของ 
Reserva Nacional los Flamencos ภายในยังมีซากปรักหักพังของเหมืองเกลือเกําชิลีอีกด๎วย  นําทํานแวะชมทิวทัศน๑
ที่ Tres Marias หรือ Three Maries เป็นแทํงหิน 3 แทํงอายุกวําล๎านปี ตั้งตระหงําน ซึ่งกลุํมหินนี้ เกิดจากการกรํอน
พังของภูเขาหรือเนินที่ประกอบ ด๎วย ดิน หิน ควอทซ๑  เกลือ  จับตามพื้นเป็ นเกล็ดขาว และแรํธาตุอ่ืนๆ จากนั้น นํา
ทํานเดินทางสูํ จุดชมวิวที่ Amphitheatre ที่จะ เห็นทิวทัศน๑รอบบริเวณเหมือนพื้นผิวโลกพระจันทร๑ และภาพ
เทือกเขาซ๎อนสลับนําอัศจรรย๑เป็นอยํางยิ่ง จากนั้นนําทํานแวะจุดสุดท๎ายของหุบเขาโลกพระจันทร๑ คือ  บริเวณเนิน
ทราย The Great Sand Dune ซึ่งนักทํองเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย๑ตกที่นี่  

  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก San Pedro Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

 
 

23 ธ.ค. 2558  หมู่บ้านชิว ชิว, คาสปานา, ลาซานา, เหมืองชูคิคามาตา 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํหมูํบ๎านคาสปานา (Caspana) เรียกได๎วําเป็นเมืองโอเอซิส เน่ืองจากเป็นหมูํบ๎านที่ทําการกสิกรรม 



 

และ เกษตรกรรม ในพื้นที่ที่เรียกได๎วําทะเลทรายแหํงอะตาคามา ทํานจะได๎เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยูํแบบดั้งเดิม
ของคนในหมูํบ๎าน ตลอดจนบ๎าน เรือนที่สร๎างขึ้น จากอิฐและดินแดง  สลับกับการทําเกษตรกรรมแบบขั้นบันได
ของคนในพื้นที่ ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํหมู๎บ๎านชิวชิว (Chiu Chiu) หมูํบ๎านเล็กๆที่มีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงําย 
และมีสถานที่สําคัญคือ  โบสถ๑อิเกลเซีย  ซาน ฟรานซิสโก  (Iglesia San Francisco De Chiu Chiu)  โบสถ๑สีขาวกํอ
ด๎วยอิฐที่ทําจากดิน  สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1674 ตั้งแตํสมัยการลําอาณานิคมของสเปน ถือเป็นโบสถ๑เกําที่สุดและสวย
ที่สุดแหํงหนึ่งของชิลี  จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองลาซานา พูการา (Lasana Pukara) ซึ่งเป็นเมือง เรียกได๎วํา 
“เมืองหน๎าดําน ” เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีการ สร๎างกําแพงหิน ล๎อมรอบตัวเมือง โดย กําแพงหิน ดังกลําวสร๎างขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 12 อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพเมืองโบราณแหํงนี้ตามอัธยาศัย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย            นําทํานเดินทางสูํ เมืองชูคิคามาตา  (Chuquicamata) เมืองที่เป็นแหลํ งขุดแรํและทําเหมืองทองแดงขนาดใหญํอีก
แหํงของชิลี โดยเฉพาะในภูมิภาคทะเลทรายแหํงนี้ เหมืองทองแดงที่ นี่มีการขุดหาสายแรํเป็นชั้นๆ ซึ่งกว๎างถึง 3 
กม. ยาว 5 กม.และลึกถึง 1 กม. นําทํานสัมผัสประสบการณ๑ในการเข๎าชมขั้นตอนการผลิต ทั้งการรํอน สกัด จนถึง
การหลอมแรํทองแดง (การเข๎าชมเหมืองขึ้นกับสภาพอากาศ และการอนุมัติจากทางเหมือง) หากไมํสามารถเข๎าชม
ได๎ จะนําทํานแวะถํายรูปกับเหมืองแรํทองแดงแทน  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก San Pedro Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

24 ธ.ค. 2558  น้่าพุรอ้นตาติโอ, ซานเตียโก  
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํ เขตน้ําพุร๎อนตาติโอ  (El Tatio Geysers) เป็นแหลํงน้ําพุร๎อนขนาดใหญํบนเทือกเขาแอนดีส 
(Andes Mountains) โดยอยูํหํางจากเมืองซาน เปโดร เดอ ะ อะตาคามา ประมาณ 100 กิโลเมตร เขตน้ําพุร๎อนตาติ
โอ เป็นอีกแหลํงน้ําพุร๎อนที่ได๎รับการยอมรับวําต้ังอยูํบนพื้นที่ที่สูงที่สุดในโลก เน่ืองจากตั้งอยูํเหนือระดับน้ําทะเล 
ประมาณ 4,200 เมตร ซึ่งภายในเขตน้ําพุร๎อนนั้นมี บํอนํ้าพุร๎อน มากกวํา 80 แหํง จึงสํงผลให๎ ตาติโอ เป็นเขตนํ้าพุ
ร๎อนที่ใหญํที่สุดในซีกโลกใต๎ อีกด๎วย ภายในเขตน้ําพุร๎อน นักทํองเที่ยวจะได๎ตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามของ
เหลําน้ําพุร๎อนที่ระเบิดพวยพุํงแขํงกันอยํางสวยงาม ซึ่งเวลาที่จะชมน้ําพุร๎อนที่ดีที่สุด คือชํวงเช๎าๆเน่ืองจากเป็น
เวลาที่พระอาทิตย๑ขึ้น เมื่อนํ้าพุร๎อนพวยพุํงสายน้ําน๎อยขึ้นมาก็จะเกิดเป็นไอน้ําที่ตัดกับแสงอ าทิตย๑ยามเช๎าอยําง



 

สวยงาม อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพทุํงน้ําพุร๎อนที่ตั้งอยูํสูงที่สุดในโลกและใหญํที่สุดในทวีปอเมริกาใต๎ 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
14.30 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินคาลามา เพื่อเชคอิน 
17.20 น. ออกเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA 347 (ใช๎เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม  (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อค๎าง 2 คืน บนเกาะอิสเตอร๑ กระเป๋าใบใหญํฝาก

ไว๎ที่โรงแรม) 
น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า 

25 ธ.ค. 2558  เกาะอีสเตอร์, รูปปั้นปริศนาโมอาย (พักค้าง 2 คืน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
08.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน 
10.30 น. ออกเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA 841 (ใช๎เวลาบินประมาณ 5.35 ช.ม.) 
14.05 น. เดินทางถึงสนามบิน อีสลา เดอ ปาชัวร๑ บนเกาะอีสเตอร๑ 

เกาะอีสเตอร๑  เป็นเกาะขนาดเล็กที่ถือวําตั้งอยูํโดดเด่ียวแหํงหนึ่งของโลก โดยเกาะนั้นมีพื้นที่เพียง 160 ตาราง
กิโลเมตร มีความยาว 25 กิโลเมตร แตํถึงแม๎วําเกาะจะมีขนาดเล็ก แตํประวัติศาสตร๑ของเกาะอีสเตอร๑นั้ นยิ่งใหญํ
เกินขนาดของเกาะเป็นหลายเทําตัวเลยโดยสิ่งกํอสร๎างที่ถือวําเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร๑ของเกาะแหํงนี้ คือ 
รูปสลักหินขนาดยักษ๑ หรือที่รู๎จักในนาม “โมอาย” (Moai)  แม๎วําจะไมํมี ใครร๎ูที่มาของชาวพื้นเมืองบนเกาะ แตํ
ชาวพื้นเมืองก็ได๎สร๎างรูปสลักยักษ๑ขึ้น ซึ่ งสร๎างจากหินและกากแรํภูเขาไฟหรือหินบะซอลต๑ ซึ่งรูปสลักในยุกแรก
จะเป็นรูปสลักคนนั่งคุกเขําในชํวงประมาณ ค .ศ. 380 ในยุคถัดมาเร่ิมต๎นต้ังแตํปี ค .ศ. 1100 จะสลักเป็นรูปที่
เรียกวํา โมอาย (moai) ซึ่งเป็นที่โดดเดํนทั่วไปบนเกาะ  โมอาย  เป็นรูปปั้นหินซึ่งมีรูปรํางคล๎า ยมนุษย๑และสํวน
ศีรษะมีขนาดใหญํเดํนชัด โมอายถูกพบมากกวํา 600 ตัว กระจายอยูํทั่วเกาะอีสเตอร๑ ในอุทยานแหํงชาติลาปานุย 
ประเทศชิลี โมอายเกือบทั้งหมดที่พบนั้นถูกแกะสลักมาจากหินก๎อนเดียว แตํก็มีบางตัวซึ่งมี Pukau ลักษณะคล๎าย
หมวกเป็นชิ้นตํางหากอยูํบนศีรษะ โมอายเกือบทั้งหมดถูกแกะสลักมาจากเหมืองหินที่ราโน ราราคู (Rano Raraku) 
ซึ่งเป็นที่ที่พบโมอายอยูํกวํา 400 ตัว อยูํในกระบวนการแกะสลักซึ่งใกล๎เสร็จสมบูรณ๑  นําทํานเดินทางสูํ อุทยาน



 

แหํงชาติลาปานุย  ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค๑การยูเนสโก๎ ในปี 1995  เพื่อถํา ยรูปกับโ มอาย 
สัญลักษณ๑แหํงเกาะอีสเตอร๑  

  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก......................................**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

 
 
26 ธ.ค. 2558  เกาะอีสเตอร์ – ราโน ราราคู 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํ ตอนใต๎ของเกาะอีสเตอร๑ เพื่อไปชมความมหัศจรรย๑ของทุํงโมอาย ณ เหมืองหิน  ราโน  ราราคู 
(Rano Raraku) ซึ่งเป็นที่ที่พบโมอายอยูํกวํา 400 ตัว อยูํในกระบวนการแกะสลักซึ่งใกล๎เสร็จ สมบูรณ๑  จากการ
ค๎นพบรูปปั้นที่ยังแกะสลักอยูํครึ่งๆกลางๆนั้น ทําให๎มีการสันนิษฐานวําเหมืองหินได๎ถูกทิ้งร๎างไปอยํางกระทันหัน 
นอกจากนั้นในการค๎นพบโมอายเกือบทั้งหมดอยูํในสภาพล๎มนอน ซึ่งเชื่อวําชาวพื้นเมืองบนเกาะเป็นผู๎ทําให๎มัน
ล๎ม ลักษณะที่เดํนชัดของโมอาย คือสํวนหัว แตํก็มีโมอายหลายตัวซึ่งมีสํวนหัวไหลํ, แขน และลําตัว ซึ่งเป็นโมอาย
ที่พบหลังจากถูกฝังมานานนับปี ความหมายและวัตถุประสงค๑ของการสร๎างโมอายนั้นยังไมํเป็นที่แนํชัดและมีการ
สันนิษฐานกันไปตํางๆนานา ข๎อสันนิษฐานที่แพรํหลายมากที่สุด คือโมอายถูกแกะสลักโดยพวกโพลิเนเชี ยน 
(Polynesian) ซึ่งอาศัยอยูํบนเกาะนี้เมื่อกวํา 1,000 ปีมาแล๎ว ข๎อสันนิษฐานน้ีเชื่อวําพวกโพลิเนเชียนอาจสร๎างโมอาย
ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนถึงบรรพบุรุษผู๎ลํวงลับ หรืออาจจะเป็นผู๎ซึ่งมีความสําคัญ ณ สมัยนั้นหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ๑
แสดงสถานะของครอบครัว อิสระให๎ทํานเก็บภาพความนําอัศจรรย๑ของทุํงโมอายนับร๎อยตัว 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบกลํอง (Lunch box) 
 



 

บําย นําทํานเดินทางสูํถ้ําลาวาที่ใหญํที่สุดแหํงเกาะอีสเตอร๑ ถ้ํา Ana Te Pahun Cave ตั้งอยูํทางตะวันออกของเกาะ 
อีสเตอร๑ จากนั้นนําทํานชมโมอาย Ahus Nau Nau และ โมอาย Ature Huke และชมโมอาย  Pukau ลักษณะคล๎าย
หมวกเป็นชิ้นตํางหากอยูํบนศีรษะ  ซึ่งแตกตํางจากโมอายโดยทั่วไปที่นิยมแกะสลักจากหินก๎อนเดียว ได๎เวลานํา
ทํานเดินทางกลับสูํโรงแรมที่พัก 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรมที่พัก 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก......................................**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

 
 

 

 

 

27 ธ.ค. 2558  เกาะอีสเตอร์ – ซานเตียโก 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํเนิน เมากา ทีรีวากา (Mauga Terevaka) ซึ่งเรียกได๎วําเป็นจุดสุงสุดของเกาะอีสเตอร๑ เกิดจากการ

ยกตัวของลาวาบนที่ราบสูงนาปานุย (Napa nui) เมื่อประมาณ 250,000 ล๎านปีกํอน เนินแหํงนี้มีความสูง 511 เมตร 
ล๎อมรอบด๎วยภูเขาสูง  2 ลูก คือ Manga Puka และ Maunga Kuma และ ณ ที่ราบสูงแหํงนี้ยังมีทะเลสาบน้ําจืด  
ราโน อารอย (Rana Aroi) ซึ่งใหญํเป็นอันดับ 3 ของเกาะ รองจากทะเลสาบ ราโน ราราคู และ ทะเลสาบ ราโน เคา 
ณ ที่แหํงนี้ทํานสามารถชมความงามของเกาะอีสเตอร๑ในมุมสูง อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความงดงามของเกาะ  
อีสเตอร๑ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทํานขับรถชมความงดงามของเกาะอีสเตอร๑ กํอนอําลาความนําอัศจรรย๑ของเกาะที่
ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค๑การยูเนสโก๎ ในปี 1995 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 



 

13.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบิน อีสลา เดอ ปาชัวร๑ บนเกาะอีสเตอร๑ 
15.30 น. ออกเดินทางสูํเมืองซานเตียโก ประเทศชิลี โดยเที่ยวบิน LA842 
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก 
 นําทํานเข๎าสูํโรงแรมที่พัก 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
28 ธ.ค. 2558  ซานเตียโก – โปโตมอนต์ – ฟรูทิลลา – เปอร์โต วารัส 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 อิสระให๎ทํานพักผํอนภายในโรงแรม กํอนนําทํานเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก เพื่อขึ้นเคร่ืองสูํเมืองโปโตมอนต๑ 

เมืองทางตอนใต๎ของประเทศชิลี 
11.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก ทางทัวร๑จัดคําอาหารกลางวันให๎ทุกทําน ทํานละ 30 USD 
13.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโกสูํสนามบินโปโตมอนต๑ โดยเที่ยวบิน LA273 (ใช๎เวลาบินประมาณ 1.50 ชม.) 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินโปโตมอนต๑  

นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศเพื่อเดินทาง สูํ เมืองฟรูทิลลาร๑ (Frutilla) เมืองริมฝั่งทะเลทางตอนใต๎ของประเทศ ชิลี 
เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามมากและเป็นเมืองที่อากาศดีมากอีกเมืองหน่ึงของชิลี  เน่ืองจากเป็นเมืองที่ตั้งอยูํริม
ทะเลสาบลันคิเวํ (Llanquihue lake) และมีฉากหลังเป็นภูเขาโอซอร๑โน (Osorno Mount) ซึ่งยอดภูเขาปกคลุมไป
ด๎วยหิมะขา วโพลน ยอดเขาแหํงนี้มีชื่อวํา ปุนเตียกูโด  เมืองนี้เป็นเมืองแรกของชิลีที่ชาวเยอรมันได๎เข๎ามาตั้งถิ่น
ฐานและ กํอรํางจนกลายเป็นชุมชนของชาวเยอรมันในชิลี ดังนั้นสิ่งกํอสร๎าง และอาคารสถาปัตยกรรมตํางๆ จึง
ได๎รับอิทธิพลในแบบฉบับเยอรมัน  (German Colonial) นําทํานชมความนํารั กของเมืองริมทะเลสาบ ได๎เวลานํา
ทํานชมโรงโอเปรํา Anfiteatro del Lago ซึ่งสร๎างติดทะเลสาบ เป็นสถานที่ที่ใช๎จัดแสดงคอนเสิร๑ตและโอเปรําของ
เมือง ซึ่งจัดสร๎างให๎กลมกลืนแบบธรรมชาติ  จากนั้นนําทําน เข๎าชมพิพิธภัณฑ๑ ชาวเยอรมัน  (German Colonial 
museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ๑กลางแจ๎งที่จัดแสดงบ๎านชาวเยอรมันในสมัยโบราณและวิถีชีวิตชาวเยอรมันที่อาศัยอยูํ
ในประเทศชิลี จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองเปอร๑โต วารัส (Puerto Varas)  

   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Colonos Del Sur Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
 



 

 
 
 

29 ธ.ค. 2558  เปฮูญ่า, ล่องเรือทะเลสาบโทโดส, อุทยานแห่งชาติวินเซนต์ เปเรส โรซาเล่, น้่าตกเปโตรเว่ 
 

เชา๎ รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํอุทยานแหํงชาติวินเซนต๑ เปเรส โรซาเลํ (Vicente Perez Rosales National Park) ซึ่งเป็นอุทยาน
แหํงชาติที่มีความอุดมสมบูรณ๑และยังเป็นอุทยานแหํงชาติที่เกําแกํที่สุดในประเทศชิลี มีเนื้อที่ครอบคลุมผืนป่าและ
ผืนน้ํากวํา 251,000 เฮคตาร๑ นําทํานชมน้ําตกเปโตรเวํ (Petrohue falls) สะท๎อนภาพสีเขียวมรกตของน้ําที่ตกลงบน
แอํงหินภูเขาไฟ ภายในพื้นที่อุทยานแหํงชาติน้ี อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ   
 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย นําทํานลํองเรือในทะเลสาบโทโดส  โลส ซานโตส  (Todos los Santos Lake) หรือที่รู๎จักในนาม “ทะเลสาบมรกต ” 
เน่ืองจากน้ําในทะเลสาบแหํงนี้สะท๎อนสีเขียวมรกตไปทั่วบริเวณ  ระหวํางลํอง เรือทํานจะได๎ชมทัศนี ยภาพของ
ภูเขาไฟ 3 ลูกที่ตั้งตระหงํานโอบล๎อม ทั่วบริเวณ ทั้งภูเขาไฟโอซอร๑โน , ภูเขาไฟพันเตียกูโดและภูเขาไฟโทรนาโด 
ทํานจะได๎สัมผัสทัศนียภาพสองข๎างทาง เรือลํองจนถึงทําเทียบเรือ เมืองเปอูญํา  (Peulla) เมืองที่ได๎รับการขนาน
นามในภาษามาปูเชํ ซึ่งเป็นชนเผําพื้นเมืองของประเทศชิลี มีความหมายวํา “ฤดูใบไม๎ผลิ” เมืองเล็กริมทะเลสาบโท
โดส โลส ซานโตส ซึ่งเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศอาร๑เจนตินํา ขวางกั้นด๎วยเทือกเขาแอนดีส เมืองเล็กๆ
ที่อบอวนไปด๎วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เมืองนี้เร่ิมมีผู๎คนอพยพเข๎ามาอาศัย ในสมัยศตวรรษที่ 19   นําทํานชมความ
นํารักของเมืองริมเชิงเขาแอนดีส 

  



 

   ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Colonos Del Sur Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 
30 ธ.ค. 2558  เปอร์โตมอนต์ – ปุนตาอาเรนัส - อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
08.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินเปอร๑โตมอนต๑  
10.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินเปอร๑โตมอนต๑ สูํ สนามบินปุนตาอาเรนัสโดยเที่ยวบิน H2/021 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินปุนตาอาเรนัส 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

 นําทํานชมเมืองปุนตาอาเรนัส (Puta Arenas) เมืองซึ่งได๎รับอิทธิพลและสถาปัตยกรรมในแบบสเปน นําทํานชม
จตุรัสพลาซํา เดอ อาร๑ม (Plaza de Arm) ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง อันเป็นที่ต้ังของ อนุสาวรีย๑ Fernando de 
Magellan ซึ่งชาวเมืองให๎การนับถือเป็นอยํางมาก และมีเร่ื องเลําวํา หากได๎จุมพิศที่นิ้วเท๎าของรูปปั้นนี้ ทํานจะมี
โอกาสได๎กลับมาเยือนเมืองนี้อีกครั้ง อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนและเก็บภาพความนําประทับใจ  นําทํานเดินทางสูํ  
อุทยานแหํงชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเนํ  (Torres del Paine National Park)  อีกหนึ่งสถานที่ทํองเที่ยวที่ มี
ชื่อเสียงของภูมิภาคมากายาเนสและลาอันตาร๑ตีกาชีเลนา  (Magallanes and Antartica Chilena Region) โดยอุทยาน
แหํงนีอ้ยูํหํางจากเมืองปอร๑โต นาตาเลส (Puerto Natales) ไปทางตอนเหนือประมาณ  112 กิโลเมตร (70 ไมล๑) และ
อยูํหํางจากเมืองปุนตาอาเรนั ส (Punta Arenas) ประมาณ 312 กิโลเมตร  (194 ไมล๑) ตั้งอยูํทางตอนใต๎ของ  
Patagonia Cordillera del Paine อุทยานแหํงชาติมีพื้นที่ครอบคลุม  ภูเขา ธารน้ําแข็ง  ทะเลสาบ  แมํนํ้า รวมไปถึง
พื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ๑ของ ชิเลียนปาตาโกเนีย  (Chilean Patagonia) ภูมิทัศน๑ของอุทยานแหํงน้ีมีจุดเดํนอยูํที่  
เทือกเขากอร๑ดิเยรํา  (Cordillera del Paine) หินแกรนิตที่เวลาสะท๎อนแสงแดด  สีสวยจับใจ  เป็นศูนย๑กลางของ
อุทยานและมีเขตติดตํอกับ  Bernardo O'Higgins National Park และ Los Glaciares National Park ของอาร๑เจนตินํา  
และเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ท๎าทายสําหรับนักปีนเขา  นอกจากนี้ยัง มีธารน้ําแข็งเกรย๑  Grey Glacier ที่ไหลลงสูํ
ทะเลสาบชื่อเดียวกัน  อุทยานแหํงนี้ได๎กํอตั้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1959 และองค๑การยูเนสโก๎  (UNESCO) ได๎ประกาศให๎  
เป็นมรดกโลก  World Biosphere Reserve ในปีค.ศ. 1978  อุทยานต้ังอยูํปลายสุดทางทิศใต๎ของทุํงนํ้าแข็งใต๎  ภูมิ
ทัศน๑ประกอบไปด๎วยธารน้ําแข็งหลายแหํง  ทะเลสาบ  ลากูน และมีแมํนํ้าสามสายไหลเข๎าสูํเขตอุทยาน  ได๎แกํ 
แมํนํ้าปิงโก  (Pingo) แมํนํ้าไพเนํ (Paine) และแมํนํ้าดิกสัน  (Dickson) ที่มีเฉดสีของนํ้าแตกตํางกันต้ังแตํ  นํ้าเงินไป
จนถึงเขียว  และยังกํอให๎เกิดนํ้าตกสําคัญสามแ หํงคือ นํ้าตกไพเนํ (Paine) นํ้าตกซัลโต๎  กรานเด๎ (Salto Grande) 



 

และนํ้าตกซัลโต๎ ชิกโก๎ (Salto Chico)  
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lago Grey Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

 
 
31 ธ.ค. 2558  อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน,่ เกรย์กลาเซียร์ 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานลงเรือ  Vessel Grey II เพื่อชม ธารน้ําแข็งเกรย๑  (Grey Glacier) เป็นกลาเซียร๑ที่ขนาบข๎างตะวันตกขอ ง

อุทยานและไหลลงทะเลสาบเกรย๑และมีขนาดใหญํที่สุดในอุทยาน  มีความยาวเกือบ  30 ก.ม. และมีพื้นที่ผิวนํ้ าแข็ง
เกือบ 300 ตร.กม. กลาเซียร๑นี้เป็นสํวนหน่ึงของทุํงนํ้าแข็ง ปาตาโกเนีย  หรือ Patagonian Ice Field ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ชิลีและอาร๑เจนตินํา นํ้าแข็งในกลาเซียร๑จะเป็นสีฟ้าเข๎ม  บริเวณปลายสุดของกลาเซียร๑ นํ้าแข็งที่ไหลลงทะเลสา บก็
จะหักออกเป็นชิ้น ในลักษณะเป็นภูเขานํ้าแข็งลอยลงไปในทะเลสาบ  ตลอดเส๎นทาง ลํองเรือ ทํานจะได๎สัมผัสกับ
ทัศนียภาพภูเขานํ้าแข็งขนาดตํางๆที่แตกออกจากธารน้ําแข็ง  เรียกได๎วําลํองเรือในทุํงน้ําแข็งที่มีหลากหลายขนาด
ลอยให๎เห็นตลอดเส๎นทาง นับเป็นอีกทัศนียภาพที่นําบันทึกภาพเป็นอยํางยิ่ง 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย นําทํานชมทิวทัศน๑และบันทึกภาพความ อัศจรรย๑ทางธรรมชาติ  ตั้งแตํธารน้ําแข็ง  ทะเลสาบและลากูน  ตลอดจน
ธารน้ําตลอดทางโดยมีจุดหมายสําคัญของการเดินทางชมความงามของอุทยานแหํงนี้คือ  มิราดอร๑  ลาส ตอร๑เรส 
(Mirador Las Torres) จุดชมเสาหินแกรนิตยักษ๑สัญลักษณ๑ของอุทยานแหํงชาติ  ทอเรส เดลไพเนํ ซึ่งมีความหมาย
วํา เสาหินของไพเนํ ตามชื่อเสาหินสามเสานี้เอง  เสาหินแกรนิตแหํงนี้ถูกธารน้ําแข็งแกะสลักไว๎กวํา  12 ล๎านปีที่
แล๎ว ยอดหอคอยเสาหินที่สูงที่สุดคือ  ไพเนํ กรานเด๎ (Paine Grande) สูง 3,050 เมตร (10,000 ฟุต) แตํยอดหอคอย
เสาหินที่มีชื่อเสียงที่สุด และเป็นที่นิยมบันทึกภาพมากที่สุดคือ  คัวนอส เดล ไพเนํ (Cuernos del Paine หรือที่รู๎จัก
ในนาม แตรไพเนํ Paine Horns) ได๎เวลานําทํานกลับสูํโรงแรมที่พัก 



 
  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lago Grey Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

1 ม.ค. 2559  ปุนตาอาเรนัส – ซานเตียโก 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํเมืองปุนตาอาเรนัส (Punta Arenas) เมืองหลวงแคว๎นมากายาเนสและลาอันตาร๑ตีกาชีเลนา  แคว๎น

ใต๎สุดของชิลี เป็นเมืองใหญํที่สุดทางซีกโลกใต๎บนเส๎นร๎ุงที่ 46 เดิมได๎เปลี่ยนชื่ออยํางเป็นทางการเป็น มากายาเนส 
ในปี ค.ศ. 1927 แตํเปลี่ยนกลับมาใช๎ ปุนตาอาเรนัส เหมือนเดิมในปี ค.ศ. 1938 และตั้งแตํปี ค .ศ. 1977 เป็นหนึ่งใน
สองเมืองของชิลีที่เป็นเมืองทําปลอดภาษี  เมืองตั้งอยูํข๎าง ชํองแคบแมกเกนแลน  มีความสําคัญด๎านภูมิ ศาสตร๑ของ
เมืองทําให๎เมืองมีความสําคัญด๎านการทหารในคาบสมุทรแอนตาร๑กติก ในศตวรรษที่ 20 และ 21 

 นําทํานเดินทางสูํสนามบินปุนตาอาเรนัสเพื่อเชคอิน 
13.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินปุนตาอาเรนัส สูํ สนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน H2 (ใช๎เวลาเดินทาง 3.30 ชม.) 

อิสระให๎ทํานรับประทานอาหารในสนามบิน โดยทางทัวร๑จัดคําอาหารให๎ทํานละ 30 USD 
17.45 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก นําทํานเข๎าสูํโรงแรมที่พัก 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรม  

 

น่าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Galerias Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

2 ม.ค. 2559  ซานเตียโก, เบลล่า วิสต้า, อะราอูโค พาร์ค, ช้อปปิ้ง 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเที่ยวชมยํานโบฮีเมียนของชิลี หรือ ร๎ูจักในนาม “บาริโอ เบลลํา วิสต๎า ” (Barrio Bellavista) ซึ่งเป็นเมืองที่
ตั้งอยูํระหวํางแมํน้ํามาโปโค (Mapocho River) และ เนินเขา ซาน คริสโตบอล (San Cristobal Hill) ยํานนี้เป็นที่
เรียกวํา “ฮิป” ที่สุดในชิลี เน่ืองจากเป็นยํานที่เต็มไปด๎วย ร๎านค๎า, แกลลอร่ี, ร๎านกาแฟสไตล๑เก๐ๆ, รวมถึงสิ่งกํอสร๎าง
ที่คงสถาปัตยกรรมหลากสีสันสวยสะดุดตา นอกจากนี้ยังเป็นยํานที่วางขายของที่ระลึกและสินค๎าพื้นเมืองมากมาย 
จนกระทั่ง งานศิลปะ ของศิลปินหน๎าใหมํ ที่ต๎องการโชว๑งานฝีมือ อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนและเพลินเพลินกับทั้ง
บรรยากาศของเมืองริมแมํน้ําแล ะผลงานศิลป์ที่จัดแสดงในแกลลอร่ี หรือร๎านค๎าตํางๆ  และแนํนอนสิ่งที่ไมํควร
พลาดคือการเก็บภาพอาคารหลากสีสันที่แตํงแต๎มด๎วยผลงานสีสันแปลกตาและสวยงามมาก 

 

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%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81


 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํ อะรูโค พาร๑ค (Aruco Park) ซึ่งเป็นช๎อปปิ้งคอมเพล็กซ๑ขนาดใหญํ 1 ใน 3 ของประเทศชิลี ที่มิได๎
มีเพียงอาคารช๎อปปิ้งมอลล๑เทํานั้น แตํยังรายล๎อมไปด๎วย ร๎านค๎าอิสระ และเอนเตอร๑เทนเมนท๑ คอมเพล็กซ๑ ครบ
ครัน ทั้งโรงภาพยนตร๑, โบว๑ลิ่ง, ลานไอซ๑สเกต ซึ่งจัดตกแตํงได๎อยํางแปลกตาบนเน้ือที่โครงการกวํา  2,000 เอเคอร๑
อิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าทั้งสินค๎าแบรนด๑ เนม และ สินค๎าพื้นเมืองตํางๆมากมาย ที่มีวางขายในร๎านค๎าตํางๆ  
อิสระให๎ทํานได๎เลือกช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 

14.30 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก 
17.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก (SCL) สูํสนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) โดยสายการบิน แอร๑ฟร๎านซ๑ (AF) 

เที่ยวบินที่ AF401 (ใช๎เวลาบินประมาณ 13.45 ชั่วโมง) 
 
3 ม.ค. 2559 ปารีส – กรุงเทพมหานคร 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน  

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) ประเทศฝร่ังเศส เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
14.00 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร๑ฟร๎านซ๑ (AF) เที่ยวบินที ่AF166 
  (ใช๎เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเช๎าบนเคร่ืองบิน 
 
 

4 ม.ค. 2559  กรุงเทพมหานคร 
 

07.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 วัน แกรนด์ชิล ีและเกาะอีสเตอร์  
TOUR CODE :  SA151502MZ 

19 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 

อัตราคําบริการ  (บาท) ปี 2557 19 ธ.ค. 2558-4 ม.ค. 2559 
ราคาผู๎ใหญํพักห๎องคูํหรือ เด็ก 1 ทํานพักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน 299,900 
พักเด่ียวเพิ่มทํานละ 38,000 
เด็กอายุ 6-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน) 269,900 
เด็กอายุ 2-5 ปี (ไมํเสริมเตียง – พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน) 249,900 
ชั้นPremium Economy เพิ่มเงินจากราคาทัวร๑ (เที่ยวบิน AF เทํานั้น) เร่ิมต๎นที่ทํานละ  
(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 

110,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร๑ (เที่ยวบิน AF เทํานั้น) เร่ิมต๎นที่ทํานละ  
(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 

245,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริง  
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ๑ 2558) ** 

ข้อแนะน่าและแจ้งเพื่อทราบ 
 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผู๎ใหญํ 3 ทําน แนะนําให๎ทําน เปิดห๎องพัก 

เป็น 2 ห๎องจะสะดวกกับทํานมากกวํา 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคืนเงินได๎ และไมํสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได๎ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 8 ก.ก.  

 

โปรแกรมทํองเที่ยวชิลี และ เกาะอีสเตอร๑ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินแอร๑ฟรานซ๑ (AF)  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ําหนัก ไมํเกิน 23 กก./ทําน) 

 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ  
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 



 

คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 คําภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร๑) 
 คําที่พักตลอดการเดินทาง (พักห๎องคูํ) 
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ 
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด๑ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คําทิปพนักงานขับรถ, ไกด๑ท๎องถิ่น, ไกด๑ไทย 
อัตรานี้ไมํรวมถึง 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําซักรีด คําโทรศัพท๑-แฟกซ๑ และคําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุในรายการ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 คําวัคซีนฉีดไข๎เหลือง 
 

การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจําย 100,000 บาท/ทําน ชําระหลังจากสํารองที่นัง่ภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๏ป 
  งวดที ่2 : ชําระสํวนที่เหลือ 30 วัน ลํวงหน๎ากํอนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
* 60 วันกํอนเดินทาง หักมัดจํา  
* ภายใน 60 วันกํอนเดินทาง หักคําใช๎จํายตามจริง  
ผู๎เดินทางที่ไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคําใช๎จําย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบ ลํวงหน๎า 

อยํางน๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลําช๎าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรั กษา
ผลประโยชน๑ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 เน่ืองจากการทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ  ทํานไมํสามารถที่จะเรียกร๎องเงินคืน 
ในกรณีที่ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช๎บริการที่ทางทัวร๑จัดให๎ ยกเว๎นทํานได๎ทําการตกลง หรือ แจ๎งให๎ ทราบ กํอน
เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธการตรวจคนเข๎าเมือง และจะไมํคืนเงินคําทัวร๑ที่ทํานชําระ
มาแล๎ว  หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง  

 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หากทําน 



 

ถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลํม
สีเลือดหมู 

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ  

คําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทํานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญํ ฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพื่อขอคํายืนยันวําทัวร๑
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร๑นั้นยกเลิก 
บริษัทฯไมํสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได๎  

 เมื่อทํานจองทัวร๑และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค๑จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได๎ 

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให๎บริการ
ในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสํในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย๑ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทําการตรวจอยํางละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเคร่ืองได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ๑ละไมํเกิน 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส
พร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค๑การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ  ( ICAO ) 

 หากทํานซื้อสินค๎าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได๎ และ
ห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเคร่ืองได๎  ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว๎าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร๑ ที่ตอ๎งบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจถูกกําหนดให๎ตํ่ากวํามาตราฐานได๎ 
ทั้งนี้ขึ้นกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกินไป ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีคําทุกชนิด ขอแนะน่าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช๎ตามกฎไออาต๎าเทํานั้น ซึ่งจะชดใช๎ให๎ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด๎วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไมํเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไมํ
แนะนําให๎โหลดของมีคําทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญํ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญํเกิดการสูญหายระหวํางการทํองเที่ยว (ระหวํางทัวร๑ ไมํใชํระหวํางบิน) ซึ่งอยูํในความความรับผิดชอบ
ของหัวหน๎าทัวร๑ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร๑ได๎จัดทําให๎ลูกค๎าจะไมํครอบคลุมคําชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญํสูญหาย อยํางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคําเสียหายให๎ทําน โดยชดใช๎ตามกฎของสายการบินเทํานั้น นั่น
หมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด๎วยคําชดเชย USD 20 ตํอกิโลกรัมเทํานั้น ดังนั้นทํานจึงไมํควรโหลดของมีคํา
ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญํ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคําเสียหายตามรายระเอียด
ข๎างต๎นเทํานั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบชดเชยคําเสียหายให๎ทํานได๎ ดังนั้นทําน
ต๎องระวังทรัพย๑สินสํวนตัวของทําน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการส่ารองที่นั่ง  
17 วัน แกรนด์ชิล ีและเกาะอีสเตอร์  

TOUR CODE :  SA151502MZ 

19 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 

 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอร๑โทรศัพท๑ ห๎องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล๑ 

อาหาร 
(หากแพ๎อาหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตที่ทํานเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการย่ืน 

วีซําเชงเก๎น (กรุณาระบ)ุ 
(หลังวันท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

 
(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวีซ่า ) 

 
ชื่อผู้ส่ารองท่ีนั่ง..............................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................... 
โทรศัพท์....................................แฟกซ์..............................................อีเมล์................................................................. 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส่ารองท่ีนั่ง และ ส่าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02-428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 – 428 2114  


