
 

 

19 วัน ฉลองเทศกาลคาร์นิวัล  

(บราซิล – เปรู –ชิลี – เกาะอีสเตอร–์ อาร์เจนตินา) 

 

 
TOUR CODE : SA1515AX 

10 - 28 กุมภาพันธ์ 2559  

399,900 บาท 

เซาเปาโล - ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิ้ลคาร์ขึ้น ชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก – ชมขบวนคาร์นิวัล รอบแชมเปี้ยน  
น้้าตกอิกวาสุ (2 ฟากฝั่งท้ัง บราซิลและอาร์เจนตินา) – ล่องเรือเจทมาคูโค – ลิมา (เปรู) ถิ่นก้าเนิดจักรวรรดิอินคา – ปาราคัส     

ขึ้นเครื่องบินเล็กชมความมหัศจรรย์ของนาซก้า ไลน์ –  หาดทรายสีแดง – คูซโก ้– มาชูปิคช ู 
 ชิลี – ซานเตียโก – บัลปาราอีโซ – เกาะอีสเตอร์ – รูปปั้นโมอาย - บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) 

 

(ที่นั่งจ้ากัดมาก ........ เปิดเพียงกรุ๊ปเดียวเท่านั้น...จองและมัดจ้าก่อน 30 ส.ค. 2558 ลดทันที 10,000 บาท) 
 



 

 

 
 

19 วัน ฉลองเทศกาลคาร์นิวัล  

 (บราซิล – เปรู –ชิลี – เกาะอีสเตอร–์ อาร์เจนตินา) 

 
 

10 กุมภาพันธ์ 2559 กรุงเทพ –อิสตันบูล  
 

20.30 น. คณะพบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก๑ได๎ที่ เคาน๑เตอร๑เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข๎าที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน๑เตอร๑เชคอินสายการบินเตอร๑กิช แอร๑ไลน๑ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โด ยเที่ยวบิน  TK 69 (ใช๎เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร๑หลากหลายกับ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง  และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ําและอาหารเช๎า  ระหวําง
เที่ยวบินสูํนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

 

11 กุมภาพันธ์ 2559 อิสตันบูล – เซาเปาโล (บราซิล)  
 

05.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน  TK15 อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย  

09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สูํ สนามบินเซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล  
โดยสายการบินเตอร๑กิช แอร๑ไลน๑ส  (ใช๎เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง 40 นาที) 

 

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

 

19.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เซาเปาโล (GRU) ประเทศบราซิล   
  นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร    
  นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศสูํโรงแรมที่พัก เพื่อให๎ทํานได๎พักผํอนและปรับเวลา หลังผํานการเดินทางข๎ามทวีป

สูํประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญํที่สุดในทวีปอเมริกาใต๎  
 



 

 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Pestana Sao Paulo Hotel**** หรือเทียบเท่า 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เซาเปาโล – ริโอ เดอจาเนโร (พักค้าง 2 คืน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานสูํจตุรัสเซ (Se Square) ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมืองเซาเปาโล และ เป็นที่ ตั้งของโบสถ๑ประจํา เมืองเป็น
โบสถ๑สไตล๑โกธิคสวยงามมาก นอกจากนี้ ยังเป็นจตุรัสที่ตั้งของโรงละคร  ศูนย๑กลางสถานีรถไฟใต๎ ดินของเมือง
เซาเปาโล นําทํานสูํ  เซา ฟรานซิสโก๎ สแควร๑ (Sao Francisco Square) ซึ่งเป็นเมืองตั้งอยูํในเขต เซา คลิสโตโว 
(Sao Cristovao) ได๎รับการยกยํองจากองค๑การยูเนสโก๎ ให๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.2010 เมืองแหํงนี้มี
ลักษณะโดดเดํนของสถาปัตยกรรมแบบบาโร๏ค  และบ๎านเรือนที่สร๎างมาตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 18-19 สะท๎อนให๎
เห็นถึงการดําเนินชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวบราซิลในอดีต นํา ทํานชม โบสถ๑เซา ฟรานซิสโก (Sao 
Francisco Church) และแวะถํายรูปกับ Santa Casa da Misericordia ซึ่งเป็นที่พํานักของขุนนางในสมัยกํอน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซีย 
 

บําย นําทํานชมเมืองเซาเปาโล  เมืองหลวงของ รัฐเซาเปา โล ประเทศบราซิล  เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญํที่สุดในประเทศ
และใหญํเป็นอันดับที่ 4 ของโลกตามจํานวนประชากร ตัง้อยูํทางภาคตะวันออกเฉียงใต๎ของบราซิล นอกจากนี้ยัง
เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งที่สุดในประเทศ ชื่อเซาเปา โลเป็นภาษาโปรตุเกส  มีความหมายวํา "นักบุญพอล " ทั้งนี้
เมืองเซาเปาโลได๎ชื่อวํา “นิวยอร๑กแหํงละตินอเม ริกา” เน่ืองจากเป็นเมืองธุรกิจ ศูนย๑กลางการค๎าและการลงทุน 
นําทํานผํานชมและแวะถํายรูปกับ สถานที่สําคัญตํางๆ เชํน ทําเนียบผู๎วําการรัฐ  มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญํที่สุด
แหํงหน่ึง ยํานธุรกิจการค๎า โรงพยาบาลอัลเบิร๑ต  ไอน๑สไตน๑ ซึ่งได๎รับการยอมรับวํา เป็นโรงพยาบาลที่ดี และ
ทันสมัยที่สุดในอเมริกาใต๎ 

15.30 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบิน เซาเปาโล เพื่อเดินทางสูํ กรุง ริโอเดอจาเนโร 
17.40 น. ออกเดินทางสูํสนามบิน ริโอเดอจาเนโร โดยเที่ยวบิน JJ 3510 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
18.47 น. เดินทางถึงสนามบิน ริโอเดอจาเนโร  
 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
   

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Windsor Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9
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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5


 

 

 
13 กุมภาพันธ์ 2559 ริโอเดอจาเนโร – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเชาชูการ์โลฟ – รูปปั้นของพระเยซู Christ of Redeemer   
  เท่ียวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – ชมขบวนแห่คาร์นิวัล (รอบแชมเปี้ยน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
  นําทํานนั่งรถไฟขึ้นสูํยอดเขาคอร๑โควาโด (Corcovado Mountain) อันเป็นที่ตั้งของ รูปปั้นของพระเยซู ชื่อ Christ 

of Redeemer ที่มีขนาดใหญํที่สุดในโลก  และ ได๎รับการโหวตให๎เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย๑ของโลกยุคใหมํ  รูป
ปั้นพระเยซูที่มีความ สูงประมาณ 700 เมตรนี้ ตั้งตระหงํานอยูํบนยอดเขาคอร๑โควาโด  เป็นจุดชมวิวที่มองเห็น
เมืองและชายหาดที่สวยที่สุด  นักทํอง เที่ยวสามารถขึ้นรถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรูปปั้นอันเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวบราซิลและคริสต๑ศาสนิกชนทั่วโลก ได๎อยํางใกล๎ชิด  ชาวบราซิลมักจะกลําวอ๎างวํา พระเจ๎ าเป็น
ชาวบราซิล ซึ่งอาจเป็นเพราะ รูปปั้นพระเยซู  ที่ยืนเพํงมองมายังเมืองราวกับวํา ริโอ อยูํในความคุ๎มครองข อง
พระองค๑ (การขึ้นสูํยอดเขาขึ้นกับสภาพอากาศ) อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพและถํายรูปตามอัธยาศัย 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซีย 
 

บําย  นําทํานขึ้นเคเบิ้ลคาร๑สูํยอดเขาชูการ๑โลฟ (Sugar Loaf  Mountain) ยอดเขาที่ตั้งอยูํไมํไกลจากหาดโคปาคาบานา  
ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร มีความสูง 1,400 เมตร ซึ่งสูงตระหงํานอยูํที่ปลายแหลมสุดของปากอําว  กวานาบารา  
และตั้งโดดเดํนคูํกับภูเขาคอร๑โควาโด ทํานสามารถชมทิวทัศน๑และภาพอันงดงามของเมืองริโอ  เดอจาเนโร จาก
มุมสูงของยอดเขาชูการ๑โลฟ อิสระให๎ทํานได๎ถํายรูปตามอัธยาศัย ได๎เวลา นําทํานเที่ยวชมเมือง ริโอ เดอจาเน โร 
ซึ่งเป็นประตูสูํบราซิล ได๎ชื่อวํา เป็นเมืองที่งดงามที่สุดแหํงหนึ่ง ของโลก นําทํานผํานชม สนามกีฬามารากานํา  
(Maracana stadium) ที่ได๎รับการยกยํองวําเป็นเหมือนวิหาร ของฟุตบอลบราซิล  เป็นแหลํงทํองเที่ยวยอดนิยม
อันดับ 3 ของเมือง  และเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองภาคภูมิใจมาก  มีเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ของฟุตบอลบราซิล

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


 

 

เกิดขึ้นที่นี่มากมาย เชํน  การยิงประตูที่ 1,000 ของเปเลํ ตํานานลูกหนังแซมบ๎า  และยังเป็นสนามที่เขาลงเลํนให๎
ทีมชาติเป็นนัดแรกด๎วย  สนามนี้ถูกใช๎เป็นที่จัดพิธีเปิดการแขํงขันฟุตบอลโลก ปี 2014 ที่บราซิลเป็นเจ๎าภาพ  
รวมถึงจะใช๎จัดพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิก 2016 นําทํานผํานชมฟลาเมนโกพาร๑ค (Flamengo Park) สะพาน 
Neteroi กํอนลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเล ผํานชายหาดที่มีชื่อเสียงก๎องโลก จนถึงหาดโคปาคาบาน า (Copacabana 
Beach) ที่มีความยาวกวํา 4 กิโลเมตร  

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น (Seafood Menu) 
  หลังอาหารมื้อค่ํา นําทํานสูํแซมโบโดรม (Sambodrome) ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแขํงขันขบวนคาร๑นิวัล อัน

ยิ่งใหญํงดงามตระการตา ให๎ทํานได๎สัมผัสบรรยากาศเทศกาลคาร๑นิวัลแบบใกล๎ชิด และจะเป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ๑ที่ทํานจะไมํมีวันลืมเลือน 

 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Windsor Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

 
 

14 กุมภาพันธ์ 2559 น้้าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) ฝั่งอาร์เจนติน่า  
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
07.30 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบิน ริโอเดอจาเนโร 
10.08 น. ออกเดินทางสูํสนามบิน อิกวาสุ โดยเที่ยวบิน JJ 3188 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) 
12.28 น. เดินทางถึงสนามบิน อิกวาสุ  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

  นําทํานชมความงดงามและความยิ่งใหญํของ น้ําตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซึ่งเป็นคํามาจากภาษากวารานี 
(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผําด้ังเดิม  แปลวํา “สายน้ําอันยิ่งใหญํ”  ค๎นพบโดยนักสํารวจชาวสเปน  เมื่อปี ค .ศ. 
1542 น้ําตกอิกวาสุตั้งอยูํบริเวณรอยตํอพรมแดนระหวําง บราซิลกับอาร๑เจนตินา  เป็นนํ้าตกที่ใหญํที่สุดใน ทวีป
อเมริกาใต๎ และขึ้นชื่อวําใหญํที่สุด ในโลกโดยใหญํกวํา น้ําตกไนแอ งการําประมาณ 30 เทํา อยํางไรก็ตามขนาด
ของนํ้าตกใกล๎เคียงกับน้ําตกวิกตอเรียในทวีปแอฟริกา น้ําตกอิกวาสุเกิดจากแมํน้ําอิกวาสุซึ่งไหลมาจากที่ราบสูง
ปารานา ตกจากขอบที่ราบสูงขนาดใหญํลงสูํพื้นที่ราบต่ํากวํา จึงกลายเป็นนํ้า ตกขนาดใหญํเป็นแนวยาวกวํา 4 

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%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%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


 

 

กิโลเมตร สูงกวํา 269 ฟุต ประกอบด๎วยน้ําตกใหญํ น๎อยอีกกวํา 275 แหํง ในชํวงฤดูฝนระหวํางเดือนพฤศจิกายน
จนถึงเดือนมีนาคมปริมาณน้ํามีมากถึงกวํา 13.6 ล๎านลิตรตํอวินาที แตํในชํวงฤดูร๎อน คือระหวํางเมษายนถึง
ตุลาคม ปริมาณน้ําจะลดลงเหลือ 2.3 ล๎านลิตรตํอวินาที บริเวณรอบๆ น้ําตกจะเกิดละอองน้ําอยูํตลอดเวลาและมี
เสียงดังไปไกลกวํา 24 กิโลเมตร บนฝั่งบราซิลจะมองเห็นน้ําตกได๎ทั่วถึงและงดงาม แตํทางฝั่งอาร๑เจนตินา
สามารถเข๎าชมน้ําตกได๎ใกล๎กวํา  นําทํานสูํอุทยานแหํงชาตินํ้าตกอิก วาสุ (ฝั่งอาร๑ เจนตินา ) เพื่อให๎ทํานได๎ สัมผัส
กับความยิ่งใหญํและความงดงามของนํ้าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย๑ของโลก ทางธรรมชาติ ) อยํางใกล๎ชิด  
อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความยิ่งใหญํอลังการตามอัธยาศัย (ทางบริษัทจัดเตรียมเสื้อกันฝนให๎ลูกค๎าทุกทําน)    

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา พร๎อมชมโชว๑พื้นเมือง 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Rafain Palace Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

15 กุมภาพันธ์ 2559 น้้าตกอิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) – ล่องเรือเจทมาคูโค – เขื่อนอิไตปู – ลิมา (พักค้าง 3 คืน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
  นําทํานสัมผัสบรรยากาศ น้ําตกอิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) ซึ่งเป็นฝั่งที่ทํานสามารถมองเห็นน้ําตกได๎ทั่วถึงและงดงาม

ที่สุด ทํานจะได๎สัมผัสกับความงามแสนมหัศจรรย๑ของธรรมชาติ  น้ําตกทรงเกือกม๎าที่เกิดจากแมํน้ําริโออิกวาสุ
ทั้งสายไหลมาจากหน๎ าผาเบื้องบนตกลงสูํหุบเหวยํอยๆ กวํา 30 แหํง พลังน้ําตกที่ตกลงมากระทบก๎อนหินเบื้อง
ลํางกํอให๎เกิดละอองน้ํากระเซ็นกระจายไปทั่วปรากฏเป็นร๎ุงกินน้ําสีสวยสดใส  ซึ่งทํานสามารถเดินเข๎าไปสัมผัส
กับพลังของธรรมชาติได๎อยํ างใกล๎ชิด  นําทํานลํองเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของ
แมํน้ําอิกวาสุ และน้ําตกแหํงนี้แบบใกล๎ชิด (กรุณาเตรียมเสื้อผ๎า 1 ชุด สําหรับเปลี่ยนหลังลํองเรือแล๎ว) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเชีย 
 

บําย  นําทํานชม เขื่อนอิไตปู (Taipu Dam) เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญํ ซึ่ง ในอดีตน้ันจัดวํามีขนาดใหญํที่สุดในโลก  
กํอนที่เขื่อนในประเทศจีนจะมีการกํอสร๎างเสร็จ  เขื่อนอิไตปูสร๎างในปีค .ศ.1984 แล๎วเสร็จในปีค .ศ.1988 รวม



 

 

ระยะเวลาการกํอสร๎าง 4 ปี คําวํา  “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผําดั้งเดิม แปลวํ า 
“เสียงเพลงจากก๎อนหิน ” เขื่อนอิไตปู  กั้นแมํน้ําปารานาบริเวณเขตแดนระหวํางประเทศบราซิลกับประเทศ
ปารากวัย ซึ่งนอกจากเป็นผนังกั้นน้ําและผลิตกระแสไฟฟ้าแล๎ว ยังเป็นสะพานเชื่อมระหวํางสองประเทศอีกด๎วย 
ตัวเขื่อนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกวํา 8 กิโลเมตร ใช๎คอนกรี ตในการกํอสร๎างกวํา 28 ล๎านตัน และใช๎
เหล็กมากขนาดที่วําใช๎สร๎างหอไอเฟลได๎ถึง 380 หอเลยทีเดียว  ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได๎รับความสนใจจาก
นักทํองเที่ยวไมํน๎อย เน่ืองจากความอลังการของเขื่อนแหํงนี้ 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
19.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบิน อิกวาสุ เพื่อเดินทางสูํสนามบิน กรุงลิมา ประเทศเปรู 
21.05 น. ออกเดินทางสูํกรุงลิมา ประเทศเปรูโดยเที่ยวบิน LA2442 (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงลิมา 
 นําทํานนั่งรถโค๎ชปรับอากาศสูํโรงแรมที่พัก 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hacienda Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

16 กุมภาพันธ์ 2559 ปาราคัส – ขึ้นเครื่องบินเล็กชมลายเส้นนาซก้า (Nazca Line) – ลิมา 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
07.00 น. นําทํานเดินทางสูํ เมืองปิสโก (Pisco) (ระยะทาง 240 ก.ม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองชายฝั่งตอนใต๎

ของเปรู  ซึ่งทํานจะได๎ชมทัศนียภาพ วิวทิวทัศน๑ของมหาสมุทรแอตแลนติก ตลอดแนวถนนที่ทอดเรียบชายฝั่ง 
เพื่อนําทํานสัมผัสประสบการณ๑ขึ้นเคร่ืองบินเล็กชมลายเส๎นนาซก๎า (Nazca Line) เส๎นดังกลําวเกิดขึ้น  จากการ
ตักเอาหินพื้นผิวสีแดงในบริเวณดังกลําวออก  ให๎เห็นพื้นผิวชั้นในซึ่งมีสีอํอนกวํา  ซึ่งเมื่อมองจากทางอากาศ  จะ
เห็นเส๎นเหลํานี้ลากผํานไปในทิศทางตํางๆ  นอกจากนี้  ยังมีหลายจุดที่เส๎นเหลํานี้วาดกันให๎เห็นเป็นรูปรํางสัตว๑
และมนุษย๑ขนาดมหึมา สร๎างความอัศจรรย๑ใจแกํผู๎พบเห็น ขนาดอันใหญํโตของภาพวาดเหลํานี้  ชวนให๎พิศวงใจ
วํา มนุษย๑สมัยโบราณสามารถประดิษฐ๑สิ่งเหลํานี้ได๎อยํางไร  โดยที่ไมํมีภาพถํายทางดาวเทียม  ทําให๎มีเสียงร่ําลือ
วํา ผู๎ที่อยูํเบื้องหลังเส๎นนาซ ก๎าเหลํานี้ไมํใชํมนุษย๑  หากแตํเป็นมนุษย๑ตํางดาวที่ใช๎เทคโนโลยีล้ําสมัยของยาน
อวกาศเข๎าชํวย  ทั้งนี้ นาย เอริก ฟอน เดนิเคน นักเขียนชาวสวิส  ซึ่งเป็นที่ร๎ูจักกันดีในวงการผู๎เชื่อเร่ือง  ยูเอฟโอ-
เอเลียน ได๎เคยอ๎างไว๎วํา  เส๎นนาซก๎านี้เป็น “หลักฐาน” สนับสนุนแนวคิดของตนที่วํา  มนุษย๑ตํางดาวเคยเดินทาง
มาเยี่ยมเยียนโลกนานมาแล๎ว  และได๎สร๎างอารยธรรมไว๎จํานวนมาก หรือ ที่เรียกในภาษาอังกฤษวํา Ancient 
Astronauts นําทํานชมความมหัศจรรย๑ทางธรรมชาติแหํงนี้ 



 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํ เขตอนุรักษ๑แหํงชาติปาราคัส  (Paracas National Reserve) ตั้งขึ้นในปี  1975 เป็นเขตอนุรักษ๑ทาง
ทะเลที่เกําแกํที่สุดในเปรู โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อปกป้องมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร๑ของ
ชนเผําพื้นเมืองโบราณในเขตปาราคัส นอกจากนี้เขตอนุรักษ๑ยังเป็นที่อยูํอาศัยของเหลํา สัตว๑ป่าจํานวนหลายชนิด 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  นกปาราคัส (Paracas Birds) นกสายพันธุ๑พื้นเมือ งและนกอ่ืนๆอีกจํานวน หลายสายพันธุ๑  นํา
ทํานชมและถํายรูปกับ  “เรด บีช” หรือ “หาดสีแดง” (Red Beach) อีกหนึ่งไฮไลท๑ทางด๎านการทํองเที่ยวที่สําคัญ 
ของเขตอนุรักษ๑แหํงชาติปาราคัส เป็นหาดทรายที่ถูกแตํงแต๎มด๎วยสีแดงสดใส โดยทรายสํวนใหญํเกิดขึ้นจากการ
กัดกรํอนของหน๎าผาที่อยูํบริเวณใกล๎เคียงกํอเกิดเป็นหาดทรายสีแดงที่มีความสวยงามยิ่ง อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย ได๎เวลานําทํานเดินทางกลับสูํกรุงลิมา 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hacienda Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

 
 

17 กุมภาพันธ์ 2559  ลิมา – พิพิธภัณฑ์ทองค้า – เมืองโบราณปาชาคามา – โบสถ์ซานฟรานซิสโก 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงที่ยังคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไว๎อยํางสมบูรณ๑ที่สุด เมืองหนึ่ง  เมือง

http://travel.mthai.com/world-travel/38505.html


 

 

ลิมาตั้งขึ้นเมื่อ ค .ศ.1535 โดยชาวสเปนชื่อฟรานซิสโก ปิซาโร และ  ในปี ค.ศ.1991 องค๑การยูเนสโก๎ได๎ประกาศ
ให๎ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม  นําทํานผํานชม จตุรัส อาร๑มาส (Plaza De Armas)  แวะถํายรูปกับทําเนียบ
รัฐบาล  (Lima Parliament) ซึ่งเดํ นสงําด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี ยล   จากนั้นนํา ทํานถํายรูปกับ                
The Basilica Cathedral of Lima เป็นโบสถ๑คาทอลิคที่สร๎างตั้งแตํ  ค.ศ.1535 นําทํานผํานชมยํานที่พักอาศัยชาน
เมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตร ซึ่งมีชื่อเสียง ด๎านความงามของบ๎านและ สวน  นําทําน เข๎าชมพิพิธภัณฑ๑
ทองคํา (Gold Museum) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุซึ่งทําด๎วยทองคําของชาวเปรูมาต้ังแตํอดีตกาล   

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํเมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซึ่งมีความหมายวํา “ผู๎สร๎างโลก” เป็นเมืองโบราณ
ที่สร๎างขึ้นและสันนิษฐานวําสร๎างขึ้นระหวํางปี 800-1450 กํอนคริสตกาล ตั้งอยูํทางตะวันออกเฉียงใต๎ของกรุง
ลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจักรอินคา บริเวณโดยรอบเป็นที่ต้ังของปิระมิดหลากหลายรูปแบบที่ได๎มีการขุด
ค๎นพบขึ้น และสํวนที่เรียกได๎ วําสมบูรณ๑ที่สุดคือ วิหารปาชาคามา  นําทํานเข๎าชมภายในวิหารและโบราณสถาน
โดยรอบที่ได๎ขุดค๎นพบในเมืองนี้ และชมความยิ่งใหญํของเมืองโบราณแหํงอาณาจักรอินคาอีกแหํงหนึ่ง ได๎เวลา
นําทํานแวะถํายรูปกับ Huaca Hualiamarca ซึ่งเป็นปิระมิดดินขนาดใหญํ  ตั้งตระหงํานให๎นักทํองเที่ ยวเก็บภาพ
และความนําประทับใจ  

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Hacienda Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 3) 
 

18 กุมภาพันธ์ 2559 ลิมา – คูซโก้ (พักค้าง 2 คืน) – วิหารพระอาทิตย์ – ก้าแพงเมืองซัคไซฮัวมัน 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
06.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินลิมา เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูํเมืองคูซโก๎ 
08.00 น. ออกเดินทางสูํเมืองคูซโก๎ (Cuzco) โดยเที่ยวบิน LA 2023 (ใช๎เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก๎ 

นําทํานชมเมืองคูซโก๎  เมืองหลวง ของอาณาจักรอินคา ที่แพรํขยายอํานาจจนกินพื้นที่ 2 ใน 3 ของอเมริกาใต๎ 
ตั้งอยูํเหนือระดับน้ําทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหลํงอารยธรรมยุคกํอนประวัติศาสตร๑ที่ลึกลับนําทึ่ง  เป็น



 

 

ชุมชนเกําแกํของจักรวรรดิอินคาอันรํุงเรือง  ซึ่งยังคงทิ้งรํองรอยความเจริญไว๎ ให๎เห็นเป็นซากปรักหักพั กโบราณ
และโบราณวัตถุตํางๆ 
 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซีย 
 

บําย นําทํานเข๎าชมวิหารโคริคันชา  หรือที่รู๎จักในนาม วิหารพระอาทิตย๑ (Qoriqancha, The Sun Temple) ที่สร๎างขึ้น
เพื่อถวายแดํเทพเจ๎าดวงอาทิตย๑  จากนั้นสัมผัสกับความมหัศจรรย๑ในการกํอสร๎างที่แข็งแรง ของกําแพงเมือง ของ
ชาวอินคา  กําแพงซัคเซฮัวมัน  (Sacsayhuaman) ที่สร๎างขึ้นพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกัน
แผํนดินไหว  สิ่งเหลํานี้ได๎แสดงถึง ความเชี่ยวชาญด๎านวิศวกรรมของชาวอินคา อยํางนําประหลาดใจ  ได๎เวลานํา
ทํานเดินทางสูํหุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อันเป็นเมืองที่ตั้งอยูํใกล๎กับสถานีรถไฟ ที่จะเปิดให๎ทํานเดินทาง
ไปชมสิ่งมหัศจรรย๑ของโลกอยํางมาชู ปิคชู    
  

ค่ํา                 รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรม 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Casa Adina Sacred Valley Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

19 กุมภาพันธ์ 2559 นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – ชมเมืองคูซโก้ 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเดินทางออกสูํนครโบราณของอาณาจักรอินคา มาชูปิคชู (Machu Picchu) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย๑ใหมํลําสุด
ของโลกโดยรถไฟไตํขึ้น เทือกเขาแอนดิสอันยิ่งใหญํ  ระหวํางทาง ทํานจะได๎ชม ความสวยงาม และความลึกลับ
ของบรรยากาศโดยรอบ ที่เข๎ากับสถานที่  ข๎างทางเป็นแมํน้ํา  อูรูบัมบา (Urubamba) ไหลแรงคดเคี้ย วขนานไปกับ
ทางรถไฟสูํปลายทางที่สถานี เมืองอควาส๑ กาเลียนเต๎ส๑ (Aquas Calientes) จากนั้นเดินทางโดยรถบัสสูํมาชูปิคชู 
(Machu Picchu) นครที่หายสาบสูญไปของอาณาจักรอินคา  บนยอดเขาสูงที่ถูกหมอกปกคลุมอยูํเสมอ จนถึงปี 



 

 

1911 นครแหํงนี้จึงปรากฏสูํสายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบ๎ านเมือง บ๎านเรือน  พระราชวัง วิหาร  ซึ่งยังคง
สภาพเดิมที่ดีราวกับได๎รับการอนุรักษ๑ดูแลไว๎อยํางนําอัศจรรย๑ นครโบราณแหํงนี้ถูกค๎นพบ โดยฮิรัม บิงแฮม ซึ่ง
ตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองที่ปรากฎชื่ออยูํในเอกสารโบราณ  แตํกลับมาพบเมืองที่ไมํปรากฎอยูํในเอกสาร
ใดทั้งสิ้น จึงได๎ตั้งชื่อเมืองตามชื่อภูเขา อันเป็นที่ต้ัง  คือ Machu Picchu ซึ่งมีความหมายวํา  Old Mountain และ
ข๎างๆ ยังมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ตัวโบราณสถานมาชู ปิ คชูนั้น ซํอนอยูํบนยอดเขาสูง
เสยีดฟ้า และ ณ ที่แหํงนีค้ือเมืองที่ไมํกี่ร๎อยปีมานี้ยังมีผู๎คนอาศัย กํอนจะถูกทิ้งร๎างไปเมื่อสเปนเข๎ามาในศตวรรษ
ที่ 15 อิสระให๎ทํานเก็บภาพความประทับใจ ที่ยากตํอการมาถึงของนักทํองเที่ยวโดยทั่วไป 

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

***** อิสระให๎ทํานชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแหํงอาณาจักรอินคา  ซึ่งได๎รับการยกยํองให๎เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย๑ของโลก ที่ครั้งหน่ึงในชีวิต ไมํควรพลาดที่จะได๎มาเยือน***** 

 
 

บําย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลับสูํเมืองคูซโก๎  
ทํานจะได๎สัมผัสกับทิวทัศน๑อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส๎นทางการไตํลงจากเทือกเขาแอนดิส พร๎อมความภูมิใจ
และความประทับใจที่คร้ังหนึ่งทํานได๎มาเยือน เมืองโบราณอันยิ่งใหญํของอาณาจักรอินคา เมืองโบราณที่หาย
สาบสูญมานาน และได๎ชื่อวําเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย๑ของโลกอีกด๎วย  
 

ค่ํา                 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น พร๎อมชมโชว๑พื้นเมืองของชาวอินคา 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว San Agustin Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

20 กุมภาพันธ์ 2559 คูซโก้ – ซานเตียโก (ชิลี) พักค้าง 2 คืน 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานชมยํานเมืองเกําของ เมืองคูซโก๎  เมืองที่ได๎รับการยกยํองจาก องค๑การยูเนสโก๎ให๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1983 นําทํานชมกําแพงหิน หรือที่รู๎จักในนาม 12 Side Stone ที่สร๎างขึ้นโอบล๎อมเมืองเกําคูซโก๎ กําแพงนี้สร๎าง
จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนําหิ นก๎อนใหญํมาเรียงกันสร๎างเป็นกําแพงเมืองขนาดใหญํ นับได๎ 



 

 

วําเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย๑ของเมืองเกําคูซโก๎ นําทํานเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก๎ จากนั้นนําทํานสูํ จตุรัส
อาร๑ม (Arms Square) หรือที่รู๎จักในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) จตุรัสแหํงนี้เป็นที่ตั้งข อง โบสถ๑
ลาคัมปาเนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถ๑แหํงนี้สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1576 และได๎รับการยกยํองวําเป็น
โบสถ๑ที่สร๎างแบบสถาปัต ยกรรมโคโลเนียล บาโร๏คที่สวยงามคูํเมืองคูซโก๎มานาน อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนและ
เก็บภาพความประทับใจของเมืองคูซโก๎ อดีตเมืองราชธานีที่รํุงเรืองที่สุดของอเมริกาใต๎ 

 
 

12.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินคูซโก๎ 
ทางทัวร๑จัดคําอาหารให๎ลูกค๎าทุกทําน ทํานละ USD 25 อิสระให๎ทํานเลือกรับประทานอาหารภายในสนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก๎ สูํสนามบินลิมา โดยเที่ยวบิน LA 2076 (ใช๎เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู เพื่อเปลี่ยนเคร่ืองบินสูํสนามบินซานเตียโก ประเทศชิลี 
17.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิมา สูํสนามบิน ซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA 643 (ใช๎เวลาบินประมาณ 3.30 ช.ม.) 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี นําทํานผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 

 นําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศสูํโรงแรมที่พัก 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Atton El Bosque Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

21 กุมภาพันธ์ 2559  หุบเขาคูลาคาฟว์ – ชิมไวน์ชิลี – บัลปาราอีโซ – วินนาเดลมา – ซานเตียโก   
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํหุบเขาคูลาคาฟว๑ (Curacavi Valley) อันเป็นที่ตั้งของไรํองุํนพันธุ๑ดีที่ใช๎ในการผลิตไวน๑อันเลื่อง

ชื่อของประเทศชิลี ซึ่งเป็นอีกอุตสาหกรรมที่ทํารายได๎มหาศาลให๎กับประเทศชิลี ตลอดเส๎นทางเรียบชายฝั่ งทะเล
มุํงสูํไรํองุํนและโรงบํมไวน๑อันเลื่องชื่อ ทํานจะได๎สัมผัสกับทัศนียภาพ ท๎องทะเลสลับกับชายฝั่งเทือกเขาสูง 
นับเป็นอีกทัศนียภาพที่สร๎างความประทับใจให๎นักทํองเที่ยวที่ได๎มาเยือน นําทํานเดินทางสูํ หุบเขาคาซาบลังกา 
(Casablanca Valley) ซึ่งเป็นแหลํงผลิตไวน๑ชั้ นเยี่ยมของชิลี ณ ที่แหํงนี้ ทํานจะได๎ลิ้มชิมรสไวน๑  หลากหลาย
รูปแบบที่ผลิตและสํงออกนอกประเทศ ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองบัลปาราอีโซ (Valparaiso) เป็นหนึ่งใน
เมืองทําที่สําคัญที่สุดและศูนย๑กลางวัฒนธรรมที่เร่ิมมีชีวิตชีวาขึ้นเร่ือยๆ ของประเทศชิลี ตั้งอยูํทางตอ นกลางของ
ประเทศ เป็นเมืองหลักของแคว๎นบัลปาราอีโซ ในขณะที่ซานเตียโกเป็นเมืองหลวงของประเทศ ในปี  ค.ศ. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2003


 

 

2003 รัฐสภาชิลีได๎มีมติประกาศให๎บัลปาราอีโซเป็น "เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของชิลี " และเป็นที่ต้ังของ
สํานักงานกระทรวงวัฒนธรรมแหํงใหมํของประเทศ บัลปาราอีโซมีบทบาทสําคัญทางภูมิศาสตร๑การเมืองในคร่ึง
หลังของคริสต๑ศตวรรษที่ 19 โดยเป็นที่พักกลางทางของเรือที่เดินทางระหวําง มหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทร
แอตแลนติก ผํานทางชํองแคบแมกเกนแลน  ชาวยุโรปได๎อพยพเข๎ามาอยํางมาก บัลปาราอีโซในขณะนั้นได๎รับ
การขนานนามจากกะลาสีจากชาติตํางๆ วําเป็น "ซานฟรานซิสโก น๎อย" หรือ "อัญมณีแหํงแปซิฟิก " ซึ่งชํวงนี้เอง
ที่ถือเป็นยุคทองของเมือง จนกระทั่งการเปิดใช๎ คลองปานามา และความซบเซาของการเดินเรือได๎ทําให๎ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองชะงักลง นําทํานเที่ยวชมเมืองบัลปาราอีโซ  ซึ่งเป็นเมืองที่ ได๎รับการยกยํอง
จากองค๑การยูเนสโก๎ ใ ห๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2007 เน่ืองจากเป็นเมืองที่สะท๎อนให๎เห็นถึงยุคทองทางการค๎า
ในสมัยศตวรรษที่ 19 นําทํานเที่ยวชมความแปลกตาของบ๎านเมืองที่ทาสีสัน สดใสตลอดแนวชายฝั่งทะเล และ
หมูํอาคารที่สะท๎อนสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล สมัยศตวรรษที่ 19       

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น (Sea Food restaurant)  

 

 นําทํานเดินทางสูํ เมืองวินนาเดลมา (Vina del Mar) ซึ่งเป็นเมืองหน่ึงที่ตั้งอยูํในเขตเมือง บัลปาราอีโซ เมืองที่
ได๎รับการขนานนามวํา “เมืองแหํงสวน ” (City of Garden) นอกเหนือจากสวนสวยที่เพิ่มภูมิทัศน๑ของเมือ ง ยัง
เป็นที่ต้ังของสวนพฤษกศาตร๑ของชิลีอีกด๎วย นําทํานแวะ ถํายรูปกับนาฬิกาดอกไม๎  (Flower Clock) เปรียบได๎กับ
สัญลักษณ๑ของเมืองแหํงสวนน้ี จากนั้นนําทํานเที่ยวชมความนํารักของเมืองริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก  ได๎เวลา
นําทํานเดินทางกลับสูํเมืองซานเตียโก (ระยะทาง 120 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
  

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Atton El Bosque Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

 
 

22 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะอีสเตอร์, รูปปั้นปริศนาโมอาย (พักค้าง 2 คืน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
08.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน 

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


 

 

10.30 น. ออกเดินทางสูํสนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA 841 (ใช๎เวลาบินประมาณ 5.35 ช.ม.) 
14.05 น. เดินทางถึงสนามบิน อีสลา เดอ ปาชัวร๑ บนเกาะอีสเตอร๑ 

เกาะอีสเตอร๑  เป็นเกาะขนาดเล็กที่ถือวําตั้ง อยูํโดดเด่ียวแหํงหนึ่งของโลก โดยเกาะนั้นมีพื้นที่เพียง 160 ตาราง
กิโลเมตร มีความยาว 25 กิโลเมตร แตํถึงแม๎วําเกาะจะมีขนาดเล็ก แตํประวัติศาสตร๑ของเกาะอีสเตอร๑นั้นยิ่งใหญํ
เกินขนาดของเกาะเป็นหลายเทําตัวเลยโดยสิ่งกํอสร๎างที่ถือวําเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร๑ของเกา ะแหํงนี้ คือ 
รูปสลักหินขนาดยักษ๑ หรือที่รู๎จักในนาม “โมอาย” (Moai)  แม๎วําจะไมํมีใครร๎ูที่มาของชาวพื้นเมืองบนเกาะ แตํ
ชาวพื้นเมืองก็ได๎สร๎างรูปสลักยักษ๑ขึ้น ซึ่งสร๎างจากหินและกากแรํภูเขาไฟหรือหินบะซอลต๑ซึ่งรูปสลักในยุกแรก
จะเป็นรูปสลักคนนั่งคุกเขําในชํวงประม าณ ค .ศ. 380 ในยุคถัดมาเร่ิมต๎นต้ังแตํปี ค .ศ. 1100 จะสลักเป็นรูปที่
เรียกวํา โมอาย (Moai) ซึ่งเป็นที่โดดเดํนทั่วไปบนเกาะ  โมอาย  เป็นรูปปั้นหินซึ่งมีรูปรํางคล๎ายมนุษย๑และสํวน
ศีรษะมีขนาดใหญํเดํนชัด โมอายถูกพบมากกวํา 600 ตัว กระจายอยูํทั่วเกาะอีสเตอร๑ในอุทยานแหํ งชาติลาปานุย 
ประเทศชิลี โมอายเกือบทั้งหมดที่พบนั้นถูกแกะสลักมาจากหินก๎อนเดียว แตํก็มีบางตัวซึ่งมี Pukau ลักษณะ
คล๎ายหมวกเป็นชิ้นตํางหากอยูํบนศีรษะ โมอายเกือบทั้งหมดถูกแกะสลักมาจากเหมืองหินที่ราโน ราราคู (Rano 
Raraku) ซึ่งเป็นที่ที่พบโมอายอยูํกวํา 400 ตัว อยูํในกระบวนการแกะสลักซึ่งใกล๎เสร็จสมบูรณ๑ นําทํานเดินทางสูํ
อุทยานแหํงชาติลาปานุย ซึ่งได๎รับการขึ้นทะเบี ยนเป็นมรดกโลกจากองค๑การยูเนสโก๎ ในปี 1995  เพื่อถํายรูปกับ
โมอาย สัญลักษณ๑แหํงเกาะอีสเตอร๑  

  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Taha Tai Hotel *** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

 
 

23 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะอีสเตอร์ – ราโน ราราคู 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
นําทํานเดินทางสูํ ตอนใต๎ของเกาะอีสเตอร๑  เพื่อไปชมความมหัศจรรย๑ของทุํงโมอาย ณ เหมืองหิน ราโน ราราคู 



 

 

(Rano Raraku) ซึ่งเป็นที่ที่พบโมอายอยูํกวํา 400 ตัว อยูํในกระบวนการแกะสลักซึ่งใกล๎เสร็จสมบูรณ๑ จากการ
ค๎นพบรูปปั้นที่ยังแกะสลักอยูํครึ่งๆกลางๆนั้น ทําให๎มีการสันนิษฐานวําเหมืองหินได๎ถูกทิ้งร๎างไปอยํางกะทันหัน 
นอกจากนั้นในการค๎นพบโมอายเกือบทั้งหมดอยูํในสภาพล๎มนอน เชื่อวําชาวพื้นเมืองบนเกาะเป็นผู๎ทําให๎มันล๎ม 
ลักษณะที่เดํนชัดของโมอาย คือสํวนหัว แตํก็มีโมอายหลายตัวซึ่งมีสํวนหัวไหลํ  แขน และลําตัว ซึ่งเป็นโมอายที่
พบหลังจากถูกฝังมานานนับปี ความหมายและวัตถุประสงค๑ของการสร๎างโมอายนั้นยังไมํเป็นที่แนํชัดและมีการ
สันนิษฐานกันไปตํางๆนานา ข๎อสันนิษฐานที่แพรํหลาย มากคือโมอายถูกแกะสลักโดย ชาว โพลิเนเชียน 
(Polynesian) ซึ่งอาศัยอยูํบนเกาะนี้เมื่อกวํา 1,000 ปีมาแล๎ว ข๎อสันนิษฐานเชื่อวําพวกโพลิเนเชียนอาจสร๎างโมอาย
ขึ้นเพื่อเป็นตัวแ ทนถึงบรรพบุรุษผู๎ลํวงลับ หรืออาจจะเป็นผู๎ซึ่งมีความสําคัญ ณ สมัยนั้นหรืออาจจะเป็น
สัญลักษณ๑แสดงสถานะของครอบครัว 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 ได๎ เวลานํา
ทํานเดินทางกลับสูํโรงแรมที่พัก 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรมที่พัก 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Taha Tai Hotel *** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

 
 

24 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะอีสเตอร์ – ซานเตียโก (พักค้าง 2 คืน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํเนิน เมากา ทีรีวากา (Mauga Terevaka) ซึ่งเรียกได๎วําเป็นจุดสุงสุดของเกาะอีสเตอร๑ เกิดจาก



 

 

การยกตัวของลาวาบนที่ราบสูงนาปานุย (Napa nui) เมื่อประมาณ 250,000 ล๎านปีกํอน เนินแหํงนี้มีความสูง 511 
เมตร ล๎อมรอบด๎วยภูเขาสูง  2 ลูก คือ Manga Puka และ Maunga Kuma ณ ที่ราบสูงแหํงนี้ยังมีทะเลสาบน้ําจืด  
ราโน อารอย (Rana Aroi) ใหญํเป็นอันดับ 3 ของเกาะ รองจากทะเลสาบ ราโน ราราคู และ ทะเลสาบ ราโน เคา 
ณ ที่แหํงนี้ทํานสามารถชมความงามของเกาะอีสเตอร๑ในมุมสูง อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความงดงามของเกาะ  
อีสเตอร๑ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทํานขับรถชมความงดงามของเกาะอีสเตอร๑ กํอนอําลาความนําอัศจรรย๑ของเกาะ
ที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค๑การยูเนสโก๎ 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 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Atton El Bosque Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
25 กุมภาพันธ์ 2559 ซานเตียโก, เบลล่า วิสต้า, อะราอูโค พาร์ค, ช้อปปิ้ง 
 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานเที่ยวชมความยิ่งใหญํของ เมืองซานเตียโก (Santiago) เมืองหลวง และเมืองที่ใหญํที่สุดของ ชิลี ตั้งอยูํที่

ระดับความสูง 520 เมตร (1,700 ฟุต) และเป็นสํวนหน่ึงของแคว๎นซานเตียโกเมโทรโพลิแทน กวําสามศตวรรษที่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางตํอเน่ืองได๎เปลี่ยนให๎ซานเตียโกเป็นเขตนครหลวงที่ทันสมัยที่สุดแหํงหนึ่งใน
ละตินอเมริกา พร๎อมๆ กับการพัฒนาเขตชานเมืองอยํางกว๎างขวาง ศูนย๑การค๎าหลายสิบแหํง และสถาปัตยกรรมที่
นําประทับใจ รวมทั้งมีระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่ดีที่สุดแหํงหนึ่งของละตินอเมริกา เชํน ซานเตียโกเมโทร 
(Santiago Metro) และระบบใหมํ "โกสตาเนรานอร๑เต ”  (Costanera Norte)" เป็นระบบขนสํงของยํานกลางกรุง 
เชื่อมระหวํางด๎านตะวันออกสุดไปด๎านตะวันตกสุดของเขตเมืองภายในเวลา 15 นาที นําทํานชมยําน เบอร๑นาโด 
โอ ฮิกกิ้น อเวนิว (Bernardo O Higgins Avenue) หรือที่ชาวชิลีร๎ูจักในนาม La Alameda หมายถึงถนนที่เต็มไป
ด๎วยต๎นปอปลํา นับเป็นถนนสา ยหลักของเมืองซานเตียโก และเป็นยํานเมืองเกําที่ยังคงความคลาสสิค นําทําน
แวะถํายรูปกับศาลาวําการเมือง (Santiago city hall) จากนั้นนําทํานสูํยําน จตุรัสพลาซํา เดอะ อาร๑ม (Plaza De 
Arm) อันเป็นจตุรัสที่ตั้งของสถา ปัตยกรรมโบราณตํางๆมากมาย  นําทําน เข๎าชมมหาวิหารแหํงซาน เตียโก 
(Cathedral of Santiago) เป็นมหาวิหารทีไ่ด๎สร๎างตามแบบศิลปะนีโอคลาสสิค  ตั้งแตํปี 1748 แล๎วเสร็จในปี 1800 
นําทํานเข๎าชมความงดงามภายในมหาวิหารแหํงนี้ นําทําน เข๎าชมบริเวณด๎านหน๎าของพระราชวังโมนิดา (La 
Moneda Palace) ซึ่งปัจจุบันคือ ทําเนียบประธานาธิบดีของประเทศชิลี และใช๎เป็นสถานที่ราชการของกระทรวง

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/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


 

 

ตํางๆของประเทศชิลี นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าชมและถํายรูปบริเวณลานด๎านหน๎า พระราชวังแหํงนี้ออกแบบ
โดย โจแอนควิน โทเอากา สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน สร๎างขึ้นในปี 1784-1805 ในแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค 
และมีเสาโรมันขนาดใหญํตั้งตระหงํานเป็นซุ๎มประตู ความสวยงามและเกําแกํของพระราชวังแหํงน้ีได๎รับการขึ้น
ทะเบียนจากองค๑การยูเนสโก๎  อีกด๎วย  นําทํานเ ที่ยวชมยํานโบฮีเมียนของชิลี หรือร๎ูจักในนาม “บาริโอ เบลลํา 
วิสต๎า” (Barrio Bellavista) เป็นเมืองตั้งอยูํระหวํางแมํน้ํามาโปโค (Mapocho River) และเนินเขาซานคริสโตบอล 
(San Cristobal Hill) ยํานนี้เป็น ที่เรียกวํา “ฮิป” ที่สุดในชิลี เป็นยํานที่เต็มไปด๎วย ร๎านค๎า  แกลลอร่ี  ร๎านกาแฟ
สไตล๑เก๐ๆ  รวมถึงสิ่งกํอสร๎างที่คงสถาปัตยกรรมหลากสีสันสวยสะดุดตา นอกจากนี้ยังเป็นยํานที่วางขายของที่
ระลึกและสินค๎าพื้นเมืองมา กมาย จนกระทั่ง งานศิลปะ ของศิลปินหน๎าใหมํ ที่ต๎องการโชว๑งานฝีมือ  อิสระให๎
ทํานได๎เดินเลํนและเพลิ ดเพลินกับทั้งบรรยากาศของเมืองริมแมํน้ําและผลงานศิลป์ที่จัดแสดงในแกลลอร่ี หรือ
ร๎านค๎าตํางๆ และแนํนอนสิ่งที่ไมํควรพลาดคือการเก็บภาพอาคารหลากสีสันที่แตํงแต๎มด๎วยผลงานสีสันแปลกตา
และสวยงามมาก  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 
 
 

บําย นําทํานเดินทางสูํเนินเขา ซานตาลูเซีย (Santa Lucia Hill) ซึ่งเป็นเนินเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน๑ และ 
ทัศนียภาพของเมืองซานเตียโกในมุมสูง นําทํานแวะถํายรูปกับ  ปราสาทฮิลดาโก  (Hildalgo Castle) เดิมสร๎างขึ้น
เพื่อใช๎เป็นป้อมปราการในอดีตสําหรับเป็นจุดเฝ้าระวังการรุกรานของข๎าศึก เน่ืองจากตั้งอยูํบนเนินเขาสูง อิสระ
ให๎ทํานได๎เก็บภาพความสวยงามของเมืองซานเตียโก ตามอัธยาศัย  นําทํานเดินทางสูํ อะรูโค พาร๑ค (Aruco Park) 
ซึ่งเป็นช๎อปปิ้งคอมเพล็กซ๑ขนาดใหญํ 1 ใน 3 ของประเทศชิลี ที่มิได๎มีเพียงอาคารช๎อปปิ้งมอลล๑เทํานั้น แตํยังราย
ล๎อมไปด๎วย ร๎านค๎าอิสระ และเอนเตอร๑เทนเมนท๑ คอมเพล็กซ๑ ครบครัน ทั้งโรงภาพยนตร๑ , โบว๑ลิ่ง , ลานไอซ๑
สเกต ซึ่งจัดตกแตํงได๎อยํางแปลกตาบนเน้ือที่โครงการกวํา 2,000 เอเคอร๑อิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าทั้งสินค๎า
แบรนด๑เนม และ สินค๎าพื้นเมืองมากมาย ที่มีวางขายในร๎านค๎าตํางๆ อิสระให๎ทํานได๎เลือกช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
 

น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Atton El Bosque Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

 
 



 

 

26 กุมภาพันธ์ 2559 บัวโนสไอเรส  
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
06.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบิน ซานเตียโก เพื่อเชคอิน 
08.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก สูํสนามบินสนามบิน มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร๑เจนตินา โดย

เที่ยวบิน LA449 (ใช๎เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร    

นําทํานชมกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของอาร๑เจนตินา เมอืงใหญํอันดับสองของอเมริกาใต๎ 
รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยูํริมชายฝั่งทางใต๎ของแมํน้ําริโอเดอลาพลาตา (Rio de la Plata) ถือวําเป็น
อีกเมืองที่ได๎รับวัฒนธรรมยุโรปเป็นอยํางมาก จนได๎รับการขนานนามวํา  "ปารีสแหํงอเมริกาใต๎" เมืองนี้มีความ
เจริญและมีความทันสมัยมากที่สุดแหํงหนึ่งในแถบลาตินอเมริกา นําทํานแวะถํายรูปกับ ทําเนียบประธานาธิบดี
หรือที่มีชื่อเรียกวํา “คาซา โรซาดา ” (Casa Rosada) แปลวําบ๎านสีชมพูหรือบ๎านสีกุหลาบเพราะใช๎หินสีชมพู
กํอสร๎าง ตั้งตระหงํานอยูํหน๎า  จัตุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให๎ทํานเก็บภาพความงามของเมืองและ
สถาปัตยกรรม อาคารสํานักงานตํางๆที่ได๎รับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซีย 
 

บําย นําทํานเข๎าชมมหาวิหารโรเซอ ร๑เรตต๎า (The Metropolitan Cathedral) สร๎างขึ้นในปี  ค.ศ. 1677 และได๎พังทลาย
ลงในปี 1753 ตํอมาได๎มีการบูรณะสร๎างโบสถ๑แหํงนี้ขึ้นมาใหมํโบสถ๑แหํงนี้เป็น ที่ฝังศพของ  นายพลโฮเซํ เดอ 
ซานมาร๑ติน นักปฎิวัติผู๎ยิ่งใหญํและผ๎ูนําอิสรภาพสูํอาร๑เจนตินา  จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ จตุรัสคองเกรส  ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของรัฐสภาแหํงชาติ (Parliament House) นําทําน ผํานชมถนน 9 กรกฎาคม  (Avenida 9 de Julio) ซึ่งชาว
อาร๑เจนตินาอ๎างวําถนนสายนี้เป็นถนนที่กว๎างที่สุดในโลก  ผํานชมที่ตั้งของเสาโอบิลิกส๑  (Obelisk El Obelisco) 
สร๎างขึ้น ในปี 1936 ณ สํวนกลางของถนนแหํงนี้ เปน็สถานที่ที่ธงอาร๑เจนตินาถูกเชิญสูํยอดเสาเป็นคร้ังแรก  เป็น
ที่จัดประชุมทางการเมือง งานดนตรี  และเป็นสถานที่ฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร๑เจนตินา  นําทํานเข๎าชมที่
ฝังศพของเอวิต๎า เปรอง  (Tomb of  Evita Peron) หรือ เอวา เปรอง  อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
อาร๑เจนตินา ผู๎ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให๎นายพลฮวน  เปรอง   ได๎รับตําแหนํงประธานาธิบดีแหํง
อาร๑เจนตินา ด๎วยคําแนะนําตํางๆของเธอ เอวิต๎า เปรอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ .ศ.2495 ด๎วยโรคมะเร็ง
มดลูก ด๎วยวัยเพียง 33 ปีเทํานั้น ซึ่งสร๎างความเศร๎าเสียใ จกับประชาชน ชาวอาร๑เจนตินาเป็นอยํางมาก  ประวัติ
ชีวิตของเอวามีคนนําไปทําหนังสือ ละครเวที และสร๎างเป็นภาพยนตร๑หลายเร่ือง  เร่ืองหนึ่งที่ฮอลิวู๎ดได๎ เคยนํามา
ทําเป็นภาพยนตร๑นําแสดงโดย มาร๑ดอนนํา และเพลงที่รู๎จักกันทั่วโลก อยําง Don’t Cry for me Argentina 

 

18.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (สภาพการจราจรค่อนข้างติดมาก จึงต้องรีบไปสนามบิน) 
 ทางทัวร๑จัดคําอาหารให๎ลูกค๎าทุกทําน ทํานละ USD 30 อิสระให๎ทํานเลือกรับประทานอาหารภายในสนามบิน 



 

 

23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สูํสนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16 
 (ใช๎เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที) 
 

27 กุมภาพันธ์ 2559 บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อิสตันบูล 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่้า บนเครื่องบิน 

21.35 น. เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย 
 

28 กุมภาพันธ์ 2559 อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร 
 

00.55 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร๑กิช แอร๑ไลน๑ส เที่ยวบินที ่TK68 
  (ใช๎เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง) 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 

19 วัน ฉลองเทศกาลคาร์นิวัล  

(บราซิล – เปรู –ชิลี – เกาะอีสเตอร–์ อาร์เจนตินา) 
TOUR CODE : SA1515AX 

10 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 
อัตราคําบริการ  (บาท)  10-28 กุมภาพันธ๑ 2559 

ราคาผู๎ใหญํ พักห๎องคูํหรือ เด็ก 1 ทํานพักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน 399,900 
พักเด่ียวเพิ่มทํานละ 45,000 
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไมํเสริมเตียง – พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน)  359,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร๑ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TK เทํานั้น) 
BKK-IST-SAO//EZE-IST-BKK) เร่ิมต๎นที่ทํานละ (ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อท่ีนั่ง confirm เทํานั้น) 

150,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริงที่  
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558) ** 



 

 

ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ 
 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผู๎ใหญํ 3 ทําน แนะนําให๎ทําน เปิด

ห๎องพัก เป็น 2 ห๎องจะสะดวกกับทํานมากกวํา 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคืนเงินได๎ และไมํสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได๎ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมทํองเที่ยวบราซิล – เปรู – ชิลี – อาร๑เจนตินา (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบินเตอร๑กิช แอร๑ไลน๑ส (กระเป๋าเดินทาง น้ําหนัก ไมํเกิน 23 กก./ใบ) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ประกันภัยทางอากาศ 
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ปี) 
 คําภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 คําที่พักตลอดการเดินทาง (พักห๎องคูํ) 
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ 
 น้ําดื่มบริการบนรถ 1 ขวดตํอทํานตํอวัน   
 คําทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกด๑ไทย, ไกด๑ท๎องถิ่น 
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด๑ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไมํรวมถึง 
 คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท๑-แฟกซ๑ คําเคร่ืองดื่มมินิบาร๑และคําใช๎จํายอื่นๆที่มิได๎ระบุ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจําย 100,000 บาท/ทําน  
  งวดที่ 2 : ชําระสํวนที่เหลือ 45 วัน ลํวงหน๎ากํอนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก (ทํานต๎องชําระคําใช๎จํายอันเกิดจากเที่ยวบินภายในประเทศอเมริกาใต๎ และมีใบเสร็จแสดงให๎ทํานทราบ) 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วัน ไมํเก็บคําใช๎จําย (หากไมํได๎มีการยื่นวีซําลํวงหน๎า)    
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 26-44 วัน หักคํามัดจํา 50,000 บาท    
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 20-25 วัน หักคํามัดจํา 100,000 บาท + คําใช๎จํายอื่น (ถ๎าม)ี   
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 4-19 วัน หักคําใช๎จําย 50-75% ของคําทัวร๑     
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคําใช๎จําย 100% ของคําทัวร๑ 
ผู๎เดินทางที่ไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคําใช๎จําย 100%  
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก การเดินทาง ในกรณีที่มีผู๎เดินทาง  ต่ํากวํา 15 ทําน  โดยจะแจ๎ง ให๎ผู๎เดินทางทราบ

ลํวงหน๎า อยํางน๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลําช๎าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การ กํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน๑ของผู๎เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 เน่ืองจากการทํองเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ  ทํานไมํสามารถที่จะเรียกร๎องเงินคืน 
ในกรณีที่ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช๎บริการที่ทางทัวร๑จัดให๎ ยกเว๎นทํานได๎ทําการตกลง หรือ แจ๎งกํอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฎิเสธการตรวจคนเข๎าเมือง และจะไมํคืนเงินคําทัวร๑ที่ทํานชําระ
มาแล๎ว  หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง  

 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบ หาก
ทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เลํมสีเลือดหม ู

 

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 โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพื่อขอคํายืนยันวํา
ทัวร๑นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร๑นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมํสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได๎  

 เมื่อทํานจองทัวร๑และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
 

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

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได๎ 

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให๎บริการ
ในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 



 

 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสํในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย๑ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทําการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเคร่ืองได๎ไมํเกิน  10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ๑ละไมํเกิน 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค๑การการบินพลเรือนระหวําง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทํานซื้อสินค๎าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได๎ 
และห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 วัน ฉลองเทศกาลคาร์นิวัล  

(บราซิล – เปรู –ชิลี – เกาะอีสเตอร–์ อาร์เจนตินา) 
TOUR CODE : SA1515AX 

10 - 28 กุมภาพันธ์ 2559…… 399,900 บาท 

 

 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ห๎องพัก 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล๑ อาหาร 
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