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หนา้ 1 

17 วนั แกรนด์ชิล ี– โบลเิวยี 

(ชิล ี– เกาะอสีเตอร์– โบลเิวยี) 
TOUR CODE : SA1515TZ 

 

 

 
17 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ์ 2559  

349,900 บาท 

ชิล ี– ซานเตียโก – บัลปาราอโีซ – เกาะอสีเตอร์ – รูปป้ันโมอาย – โบลเิวยี – ลาปาซ – ทะเลเกลืออูยูนิ – ทะเลสาบโคโรลาดา 
ปุนตาอาเรนัส, อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่, เกรย์กลาเซียร์ 

 

(ทีน่ั่งจ ากดัมาก ........ เปิดเพยีงกรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน...จองและมดัจ าก่อน 15 ก.ย. 2558 ลดทนัท ี10,000 บาท) 
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หนา้ 2 

17 วนั แกรนด์ชิล ี– โบลเิวยี 

(ชิล ี– เกาะอสีเตอร์– โบลเิวยี) 
17 ม.ค. 2559  กรุงเทพมหานคร  
 

08.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.45 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เท่ียวบิน AF165 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
12.20 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวนั 
และอาหารค ่า บนเคร่ืองบิน 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส แวะเปล่ียนเคร่ืองเป็นเท่ียวบิน AF406 
อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี และ ผอ่นคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG)  

23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) สู่สนามบิน ซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี  
 สัมผสัประสบการณ์บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบินประมาณ 14.30 ชัว่โมง) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

 

18 ม.ค. 2559  ซานเตียโก (ชิล)ี, ซิตีท้วัร์, พระราชวงัโมนิดา, ปราสาทฮิลดาโก (พกัค้าง 2 คืน)    
 

09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเท่ียวชมความยิ่งให่่ของเมืองซานเตียโก (Santiago) เมืองหลวงและเมืองท่ีให่่ท่ีสุดของประเทศ

ชิลี ตั้งอยู่ท่ีระดบัความสูง 520 เมตร (1,700 ฟุต) ในหุบเขาตอนกลางของประเทศ และเป็นส่วนหน่ึงของแควน้
ซานเตียโกเมโทรโพลิแทน กวา่สามศตวรรษท่ีการเจริ่เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองไดเ้ปล่ียนให้ซานเตียโก
เป็นเขตนครหลวงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในละตินอเมริกา พร้อมๆ กบัการพฒันาเขตชานเมืองอย่างกวา้งขวาง 
ศูนยก์ารคา้หลายสิบแห่ง และสถาปัตยกรรมท่ีน่าประทบัใจ รวมทั้งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของละตินอเมริกา เช่น ซานเตียโกเมโทร (Santiago Metro) และระบบใหม่ "โกสตาเนรานอร์เต”  (Costanera 
Norte)" เป็นระบบขนส่งของย่านกลางกรุง เช่ือมระหว่างด้านตะวนัออกสุดไปด้านตะวนัตกสุดของเขตเมือง
ภายในเวลา 15 นาที น าท่านชมย่าน เบอร์นาโด โอ ฮิกก้ิน อเวนิว (Bernardo O Higgins Avenue) หรือท่ีชาวชิลี
รู้จกัในนาม La Alameda หมายถึงถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ปอปล่า นับเป็นถนนสายหลกัของเมืองซานเตียโก และ
เป็นยา่นเมืองเก่าท่ียงัคงความคลาสสิค น าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง (Santiago city hall) จากนั้นน าท่าน
สู่ยา่นจตุรัสพลาซ่า เดอะ อาร์ม (Plaza De Arm) อนัเป็นจตุรัสท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆมากมาย  

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
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หนา้ 3 

 น าท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งซานเตียโก (Cathedral of Santiago) เป็นมหาวิหารท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอ
คลาสสิคสร้างตั้งแต่ปี 1748 แลว้เสร็จในปี 1800 น าท่านเขา้ชมความงดงามภายในมหาวหิารแห่งน้ี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมบริเวณดา้นหน้าของพระราชวงัโมนิดา (La Moneda Palace) ซ่ึงปัจจุบนัคือ ท าเนียบประธานาธิบดี
ของประเทศชิลี และใชเ้ป็นสถานท่ีราชการของกระทรวงต่างๆของประเทศชิลี นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมและ
ถ่ายรูปบริเวณลานดา้นหนา้ พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดย โจแอนควนิ โทเอากา สถาปนิกชาวอิตาเลียน สร้างข้ึน
ในปี 1784-1805 ในแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค และมีเสาโรมนัขนาดให่่ตั้งตระหง่านเป็นซุ้มประตู ความ
สวยงามและเก่าแก่ของพระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ้อีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
สู่เนินเขาซานตาลูเซีย (Santa Lucia Hill) ซ่ึงเป็นเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ และ ทศันียภาพของเมือง
ซานเตียโกในมุมสูง น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทฮิลดาโก (Hildalgo Castle) เดิมสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นป้อม
ปราการในอดีตส าหรับเป็นจุดเฝ้าระวงัการรุกรานของขา้ศึก เน่ืองจากตั้งอยู่บนเนินเขาสูง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความสวยงามของเมืองซานเตียโก ตามอธัยาศยั 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Plaza San Francisco Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

 
 
19 ม.ค. 2559  บัลปาราอโีซ, วนินาเดลมา, หุบเขาคูลาคาฟว์, ชิมไวน์ชิลี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบลัปาราอีโซ (Valparaiso) เป็นหน่ึงในเมืองท่าท่ีส าคั่ ท่ีสุดและศูนยก์ลางวฒันธรรมท่ีเร่ิมมี

ชีวิตชีวาข้ึนเร่ือยๆ ของชิลี ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เป็นเมืองหลักของแควน้บลัปาราอีโซ ในขณะท่ี
ซานเตียโกเป็นเมืองหลวงของประเทศ ในปี ค.ศ. 2003 รัฐสภาชิลีไดมี้มติประกาศใหบ้ลัปาราอีโซเป็น "เมืองหลวง
ทางวฒันธรรมของชิลี" และเป็นท่ีตั้งของส านักงานกระทรวงวฒันธรรมแห่งใหม่ของประเทศ บลัปาราอีโซมี
บทบาทส าคั่ ทางภูมิศาสตร์การเมืองในคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โดยเป็นท่ีพกักลางทางของเรือท่ีเดินทาง
ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกบัมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านทางช่องแคบแมกเกนแลน ชาวยุโรปไดอ้พยพเขา้มา
อยา่งมาก บลัปาราอีโซในขณะนั้นไดรั้บการขนานนามจากกะลาสีจากชาติต่างๆ ว่าเป็น "ซานฟรานซิสโกน้อย" 

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%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
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หนา้ 4 

หรือ "อั่ มณีแห่งแปซิฟิก" ซ่ึงช่วงน้ีเองท่ีถือเป็นยุคทองของเมือง จนกระทัง่การเปิดใช้คลองปานามาและความ
ซบเซาของการเดินเรือไดท้  าให้ความเจริ่เติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองชะงกัลง น าท่านชมเมืองบลัปาราอีโซ ซ่ึง
เป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโก ้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2007 เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงยคุทองทางการคา้ในสมยัศตวรรษท่ี 19 น าท่านเท่ียวชมความแปลกตาของบา้นเมืองท่ีทาสีสัน สดใสตลอด
แนวชายฝ่ังทะเล และหมู่อาคารท่ีสะทอ้นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล สมยัศตวรรษท่ี 19 น าท่านเดินทางสู่เมือง
วินนาเดลมา (Vina del Mar) ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีตั้ งอยู่ในเขตเมืองบัลปาราอีโซ เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า 
“เมืองแห่งสวน” (City of Garden) นอกเหนือจากสวนสวยท่ีเพิ่มภูมิทศัน์ของเมือง ยงัเป็นท่ีตั้งสวนพฤษกศาตร์
ของชิลีอีกดว้ย น าท่านแวะถ่ายรูปกบันาฬิกาดอกไม ้(Flower Clock) เปรียบไดก้บัสั่ลกัษณ์ของเมืองแห่งสวนน้ี 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชมความน่ารักของเมืองริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก       

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (SEA Food restaurant)  

 

 น าท่านเดินทางสู่หุบเขาคูลาคาฟว ์(Curacavi Valley) อนัเป็นท่ีตั้งของไร่องุ่นพนัธ์ุดีท่ีใชใ้นการผลิตไวน์อนัเล่ือง
ช่ือของประเทศชิลี ซ่ึงเป็นอีกอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดม้หาศาลให้กบัประเทศชิลี ตลอดเส้นทางเรียบชายฝ่ังทะเล
มุ่งสู่ไร่องุ่นและโรงบ่มไวน์อนัเล่ืองช่ือ ท่านจะได้สัมผสักบัทศันียภาพ ท้องทะเลสลับกบัชายฝ่ังเทือกเขาสูง 
นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีสร้างความประทบัใจให้นกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือน น าท่านเดินทางสู่หุบเขาคาซาบลงักา 
(Casablanca Valley) ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้ นเยี่ยมของชิลี ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านจะได้ล้ิมชิมรสไวน์ หลากหลาย
รูปแบบท่ีผลิตและส่งออกนอกประเทศ พร้อมทั้งชมทศันียภาพและความสวยงามตระการตาของไร่องุ่นอนัข้ึนช่ือ
ของชิลี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองซานเตียโก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Plaza San Francisco Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

 
 
 

20 ม.ค. 2559  ซานเตียโก - ลาปาซ (โบลเิวยี) – ชมเมือง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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
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09.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน 
11.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลาปาซ โดยเท่ียวบิน LA968 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ช.ม.) 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินลาปาซ 

น าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่กรุงลาปาซ เมืองหลวงประเทศโบลิเวีย ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 7 เมือง
มหศัจรรยแ์ห่งใหม่ของโลกในปี 2014 ทั้งน้ีกรุงลาปาซ เป็นเมืองท่ีตั้งสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงเมืองหลวงแห่งน้ีตั้งอยูบ่น
เทือกเขาแอนดีส สูงเหนือกวา่ระดบัน ้ าทะเล 3,650 เมตร น าท่านข้ึนกระเช้าไฟฟ้า (Cable car) เพื่อชมกรุงลาปาซ
จากมุมสูง ให้ท่านได้สัมผสัความสวยงามของเมืองท่ีได้รับการขนานนามว่าสูงท่ีสุดในโลกและเป็นเมือง
มหศัจรรยอี์กแห่งหน่ึงของโลก เป็นเมืองหลวงท่ีสร้างโดยมนุษยมี์เทือกเขาแอนดีสโอบลอ้ม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความน่าประทบัใจจากมุมสูง ได้เวลาน าท่านเท่ียวชมกรุงลาปาซ น าท่านชมจตุรัสมูริลโล (Plaza Murillo) 
จตุัรัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจบ โบสถ์เก่าแก่ประจ าเมือง 
น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถซ์านฟรานซิสโก (San Francisco Church) อาคารรัฐสภา และ สถานท่ีทางราชการท่ีส าคั่
ท่ียงัคงสถาปัตยกรรม โคโลเนียลอนัสวยงาม 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Europa Hotel***** หรือเทียบเท่า  
 

 
 
21 ม.ค. 2559  ลาปาซ, นครโบราณ ติวานาคู เมืองมรดกโลกแห่งโบลิเวยี, หุบเขาดวงจันทร์, อูยูนิ (พกัค้าง  2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่นครโบราณติวานาคู (Tiwanaku) หรือ ติฮวันาคู (Tihuanaco) (ระยะทาง 72 กิโลเมตรใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองโบราณอีกแห่งท่ียิง่ให่่ในช่วงก่อนจกัรวรรดิอินคาเรืองอ านาจ ไดรั้บการยกยอ่ง
จากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2000 เมืองโบราณแห่งน้ีเป็นเมืองโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดและ
ตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโบลิเวยี โดยอารยธรรมของชาวติฮวันาคู เกิดก่อนอารยธรรมยิ่งให่่แห่งอินคา ราว 1,500 ปีก่อน
คริสตกาล และรุ่งเรืองสูงสุดในช่วง ค.ศ. 900 มีการสร้างปิระมิด และ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชใ้นการบูชาเทพเจา้เฉก
เช่นเดียวกบัชาวอินคา น าท่านชมความยิ่งให่่ในอดีตของชาวติฮวันาคู น าท่านชมปิระมิดขั้นบนัได อคาปานา 
(Acapana Ziggurat) ท่ีปัจจุบนัก็ยงัขุดคน้ไม่เสร็จส้ิน สันนิษฐานวา่หินท่ีใชส้ร้างปิระมิดแห่งน้ีไดถู้กชาวสเปนขน
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น าไปสร้างโบสถ์และสถานท่ีส าคั่ ๆในสเปน ระหว่างช่วงยุคล่าอาณานิคมของสเปน ท าให้ปิระมิดแห่งน้ีไม่
สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าบริเวณแห่งน้ีใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีส าคั่ ต่างๆ 
เน่ืองจากมีลานกวา้งโดยรอบ และยงัมีร่องรอยของการสร้างบา้นเรือน รายลอ้มปิระมิดแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านชม
ประตูพระอาทิตย ์(Puerta Del Sol – The Gateway of the Sun) ประตูหินขนาดให่่ ซ่ึงสันนิษฐานวา่ แกะสลกัจาก
หินขนาดให่่กอ้นเดียว มีน ้ าหนกักวา่ 10 ตนั และเจาะเป็นช่องๆกวา่ 48 ช่อง เป็นประตูรับแสงอาทิตยใ์นช่วงเชา้ 
นอกจากน้ียงัมีการแกะสลักเทพพระอาทิตย์บริเวณด้านหน้าประตูอีกด้วย ได้เวลาน าชมวิหารคาลาซาซายา 
(Kalasasaya Temple)  เป็นอีกวิหารหน่ึงท่ีสร้างข้ึนจากหินขนาดให่่และสันนิษฐานว่าเป็นวิหาร ท่ีสร้างเพื่อ
ท านายฤดูกาลต่างๆ ของชาวติฮวันาคู เพื่อการกสิกรรมและการเก็บเก่ียวพืชผลในสมยัก่อน อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความยิง่ให่่และความเก่าแก่ของนครโบราณแห่งน้ีตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่กรุงลาปาส 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย            น าท่านเดินทางสู่ "มูน วลัเลย"์ (Moon Valley) หรือ "หุบเขาดวงจนัทร์" อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคั่ ท่ีไม่ควร
พลาด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นทางภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงส่วนให่่มกัเกิดจากการกดักร่อนโดยลม
และน ้ าเป็นเวลานาน ความน่าประทบัใจของหุบเขาดวงจนัทร์ คือความโดดเด่นของสีและพื้นผิว ท่ีมองดูคลา้ยๆ
กบัพื้นผิวของดวงจนัทร์ รวมไปถึงก าแพงหินขนาดให่่มีลกัษณะคลา้ยกบัแกรนด์แคนยอ่นในรัฐแอริโซนาของ
สหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั จวบจนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน
ลาปาซเพื่อข้ึนเคร่ืองสู่เมืองอูยนิู (Uyuni)  

16.00 น. น าท่านเชคอิน ณ สนามบินลาปาซ 
18.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินลาปาซ (Lapas) สู่ สนามบิน อูยนิู (Uyuni) โดยเท่ียวบิน Z8 308 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินอูยนิู 
 น าท่านข้ึนรถโคช้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Jadines De Uyuni Hotel *** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

 
 
22 ม.ค. 2559   ทะเลเกลือ Uyuni ทะเลเกลือทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสัมผสัประสบการณ์นัง่รถ 4 WD มุ่งหนา้สู่ ทะเลสาบน ้าเค็มอูยูนิ (Uyuni) พื้นท่ีซ่ึงเวิง้วา้งกวา้งให่่สุดลูก
หูลูกตา โดยมีน ้ าทะเลต้ืนๆ ท่ีขงัอยูท่ี่พื้น ไดส้ะทอ้นฟ้าสีครามเบ้ืองบน ทั้งยงัทอดตวัยาวไปจรดกบัแผ่นฟ้ายงัท่ี
แห่งหน่ึงไกลลิบๆ สุดสายตา ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเสมือนแดนสวรรค์ในความคิดของใครหลายคน  ทะเลสาบ
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น ้ าเค็มอูยูนิ (Uyuni) เป็นทะเลสาบน ้ าเค็ม หรือ ทะเลสาบแห้ง (salt flat หรือ dry lake) ท่ีให่่ท่ีสุดในโลก ด้วย
พื้นท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร และอยู่เหนือระดับน ้ าทะเลราว 3,600 เมตร บนเทือกเขาแอนดีส ทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องโบลิเวีย ด้วยความสูงถึงเพียงน้ีจึงราวกบัว่า Uyuni เป็นดินแดนท่ีอยู่ท่ามกลางฟากฟ้าและ
กอ้นเมฆ ยามปกติจะเป็นพื้นท่ีราบขนาดให่่ท่ีมีน ้ าทะเลขงัอยูเ่พียงต้้ืนๆ ส่วนในบางฤดู น ้ าอาจระเหยออกจน
กลายเป็นทะเลเกลือขาวโพลนซ่ึงให้ความสวยงามไปอีกแบบ  อิสระให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงใน
ชีวิตท่ีไดม้าเยือนทะเลเกลือหรือทะเลสาบน ้ าเค็มท่ีให่่ท่ีสุดในโลก พร้อมเก็บภาพผืนน ้ าสะทอ้นอนัสวยงามท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของทะเลเกลือแห่งน้ี ระหว่างทางน าท่านแวะชมศูนยผ์ลิตเกลือโคลชานิ (Colchani) ซ่ึงเป็นแหล่ง
ผลิตเกลือท่ีใชก้รรมวธีิดั้งเดิมของชาวโบลิเวยี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง Pinic Box 
  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่อินคาฮวัซิ (Incahuasi Island) หรือท่ีรู้จกัในนามเกาะปลา (Fish Island) เป็นเกาะหินท่ีเกิดข้ึนใจ
กลางทะเลเกลือแห่งน้ีเกิดจากการทบัถมของซากปะการังเป็นเนินข้ึนมา เรียกไดว้่าเป็นเนินหินเดียวท่ีเกิดข้ึนใน
บริเวณทะเลสาบเกลือแห่งน้ี และเป็นเนินท่ีเต็มไปด้วยต้นกระบองเพชร น าท่านถ่ายรูปความมหัศจรรยท์าง
ธรรมชาติอีกแห่งของทะเลเกลือ ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Jadines De Uyuni Hotel *** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

 
23 ม.ค. 2559  ซานคริสโตบอล, หุบเขาหิน “วลัเลย์ ออฟ รอค” , วลิลามาร์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซานคริสโตบอล (San Cristobal) หมู่บา้นเล็กๆท่ีตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบเกลือแห่งน้ี น า

ท่านชมความสวยงามของโบสถ์เล็กๆประจ าหมู่บ้านแห่งน้ี “โบสถ์ซานคริสโตบอล” (San Cristobal Church) 
หมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเส้นทางการท าเหมืองของโบลิเวยี ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพสองขา้งท่ี
แตกต่างอยา่งส้ินเชิง ทั้งภูมิประเทศแบบทะเลเกลือ และเนินดินอนัเป็นท่ีอยูข่องตน้กระบองเพชร  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง Pinic Box 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาหิน (Valley of Rocks) อีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามแห่งประเทศโบลิเวีย ภูมิประเทศอนั
เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ การกดัเซาะของลมผ่านกอ้นหินขนาดต่างๆก่อให้เกิดประติมากรรมหินทาง
ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆมากมาย ความสวยงามเปรียบไดก้บัแกรนด์แคนยอ่นแห่งอเมริกา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองวลิลามาร์ (Villamar) เมืองทางตอนใตข้องโบลิเวยี เป็นเมืองท่ีมี
ทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีแปลกตา ทุ่งห่า้สลบักบัเนินหินและเนินดิน และมีแม่น ้ าสายเล็กๆไหลผา่น นบัเป็น
อีกหน่ึงเมืองท่ีมีธรรมชาติแบบทุ่งห่า้ท่ีราบสูง อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพธรรมชาติท่ีแตกต่างอีกแห่ง
ของโบลิเวยี 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Jardines De Mallku Cueva Lodge *** หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
24 ม.ค. 2559   ทะเลสาบโคโลราดา – ทะเลสาบเวอเด – ซานเปโตร เดอ อาตาคามา (ชิล)ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโคโลราดา (Laguna Colorada) หรือท่ี รู้จักในช่ือ ทะเลสาบแดง (Red Lagoon) 

เน่ืองจากบริเวณทะเลสาบแห่งน้ีมีสาหร่ายสีแดงข้ึนเป็นจ านวนมากจึงท าให้มองดูเหมือนน ้ าในทะเลสาบเป็นสี
แดง นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นท่ีอยูข่องฝูงนกฟลามิงโก กวา่ 3 สายพนัธ์ุ และเป็นทะเลสาบท่ีเรียกไดว้า่ตั้งอยูบ่นท่ีสูง
ท่ีสุด เน่ืองจากตั้งอยู่เหนือระดบั 4,800 เมตร ให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรยท์างธรรมชาติแห่งโบลิเวีย ท่ี
สวยงามยิ่งและเรียกไดว้่า เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดชมหากไดม้าเยือนโบลิเวีย อิสระให้ท่านเก็บภาพ
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ความสวยงามของทะเลสาบโคโลราดา และฝูงนกฟลามิงโกตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางผ่านทะเลทรายดาลิ  
(Desierto de Dali) ทะเลทรายท่ีภูมิประเทศส่วนให่่คลา้ยน ากอ้นกรวดเล็กๆมาโรยหลายพนัตารางกิโลเมตร อีก
หน่ึงทศันียภาพอนัแปลกตาแห่งโบลิเวีย ท่านจะสัมผสักบัเนินทรายสลบัเป็นทิวแถวสุดลูกตา นับไดว้่าเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีน่าพิศวงแห่งโบลิเวยี 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง Pinic Box 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเวอเด (Laguna Verde) หรือทะเลสาบมรกต (Green Lake) ทะเลสาบสีเทอควอยส์ อีก
หน่ึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีรังสรรคค์วามแตกต่างและความมหศัจรรยใ์หก้บัโบลิเวยี ทะเลสาบท่ีสะทอ้นผิว
น ้าสีเขียวมรกตสวยงามยิง่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางขา้มชายแดนสู่เมือง
ซานเปโตร เดอ อาตาคามา (San Pedro de Atacama) ประเทศชิลี น าท่านเดินทางสู่สนามบินคาลามา เพื่อเชคอิน 

 
17.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก โดยเท่ียวบิน LA 347 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อคา้ง 2 คืน บนเกาะอิสเตอร์ กระเป๋าใบให่่ฝาก

ไวท่ี้โรงแรม) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Diego de Almagro Aeropuerto Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 
25 ม.ค. 2559  เกาะอสีเตอร์, รูปป้ันปริศนาโมอาย (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน 
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก โดยเท่ียวบิน LA 841 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.35 ช.ม.) 
14.05 น. เดินทางถึงสนามบิน อีสลา เดอ ปาชวัร์ บนเกาะอีสเตอร์ 

เกาะอีสเตอร์ เป็นเกาะขนาดเล็กท่ีถือว่าตั้งอยู่โดดเด่ียวแห่งหน่ึงของโลก โดยเกาะนั้นมีพื้นท่ีเพียง 160 ตาราง
กิโลเมตร มีความยาว 25 กิโลเมตร แต่ถึงแมว้า่เกาะจะมีขนาดเล็ก แต่ประวติัศาสตร์ของเกาะอีสเตอร์นั้นยิ่งให่่
เกินขนาดของเกาะเป็นหลายเท่าตวัเลยโดยส่ิงก่อสร้างท่ีถือว่าเป็นตวัแทนของประวติัศาสตร์ของเกาะแห่งน้ี คือ 
รูปสลกัหินขนาดยกัษ์ หรือท่ีรู้จกัในนาม “โมอาย” (Moai)  แมว้่าจะไม่มีใครรู้ท่ีมาของชาวพื้นเมืองบนเกาะ แต่
ชาวพื้นเมืองก็ไดส้ร้างรูปสลกัยกัษข้ึ์น ซ่ึงสร้างจากหินและกากแร่ภูเขาไฟหรือหินบะซอลต ์ซ่ึงรูปสลกัในยุกแรก
จะเป็นรูปสลักคนนั่งคุกเข่าในช่วงประมาณ ค.ศ. 380 ในยุคถัดมาเร่ิมต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1100 จะสลักเป็นรูปท่ี
เรียกว่า โมอาย (moai) ซ่ึงเป็นท่ีโดดเด่นทัว่ไปบนเกาะ โมอาย เป็นรูปป้ันหินซ่ึงมีรูปร่างคล้ายมนุษยแ์ละส่วน
ศีรษะมีขนาดให่่เด่นชดั โมอายถูกพบมากกว่า 600 ตวั กระจายอยูท่ ัว่เกาะอีสเตอร์ในอุทยานแห่งชาติลาปานุย 
ประเทศชิลี โมอายเกือบทั้งหมดท่ีพบนั้นถูกแกะสลกัมาจากหินกอ้นเดียว แต่ก็มีบางตวัซ่ึงมี Pukau ลกัษณะคลา้ย
หมวกเป็นช้ินต่างหากอยูบ่นศีรษะ โมอายเกือบทั้งหมดถูกแกะสลกัมาจากเหมืองหินท่ีราโน ราราคู (Rano Raraku) 
ซ่ึงเป็นท่ีท่ีพบโมอายอยู่กว่า 400 ตวั อยู่ในกระบวนการแกะสลกัซ่ึงใกลเ้สร็จสมบูรณ์ น าท่านเดินทางสู่อุทยาน
แห่งชาติลาปานุย ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี 1995  เพื่อถ่ายรูปกบัโมอาย 
สั่ลกัษณ์แห่งเกาะอีสเตอร์  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Taha Tai Hotel**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

 

 
 
26 ม.ค. 2559  เกาะอสีเตอร์ – ราโน ราราคู 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ตอนใตข้องเกาะอีสเตอร์ เพื่อไปชมความมหัศจรรยข์องทุ่งโมอาย ณ เหมืองหิน ราโน ราราคู 
(Rano Raraku) ซ่ึงเป็นท่ีท่ีพบโมอายอยู่กว่า 400 ตวั อยู่ในกระบวนการแกะสลกัซ่ึงใกล้เสร็จสมบูรณ์ จากการ
คน้พบรูปป้ันท่ียงัแกะสลกัอยูค่ร่ึงๆกลางๆนั้น ท าใหมี้การสันนิษฐานวา่เหมืองหินไดถู้กทิ้งร้างไปอยา่งกระทนัหนั 
นอกจากนั้นในการคน้พบโมอายเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาพลม้นอน ซ่ึงเช่ือวา่ชาวพื้นเมืองบนเกาะเป็นผูท้  าให้มนั
ลม้ ลกัษณะท่ีเด่นชดัของโมอาย คือส่วนหวั แต่ก็มีโมอายหลายตวัซ่ึงมีส่วนหวัไหล่, แขน และล าตวั ซ่ึงเป็นโมอาย
ท่ีพบหลงัจากถูกฝังมานานนบัปี ความหมายและวตัถุประสงคข์องการสร้างโมอายนั้นยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัและมีการ
สันนิษฐานกนัไปต่างๆนานา ขอ้สันนิษฐานท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด คือโมอายถูกแกะสลกัโดยพวกโพลิเนเชียน 
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(Polynesian) ซ่ึงอาศยัอยูบ่นเกาะน้ีเม่ือกวา่ 1,000 ปีมาแลว้ ขอ้สันนิษฐานน้ีเช่ือวา่พวกโพลิเนเชียนอาจสร้างโมอาย
ข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนถึงบรรพบุรุษผูล่้วงลบั หรืออาจจะเป็นผูซ่ึ้งมีความส าคั่  ณ สมยันั้นหรืออาจจะเป็นสั่ลกัษณ์
แสดงสถานะของครอบครัว อิสระใหท้่านเก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องทุ่งโมอายนบัร้อยตวั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง (Lunch box) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถ ้าลาวาท่ีให่่ท่ีสุดแห่งเกาะอีสเตอร์ ถ ้า Ana Te Pahun Cave ตั้งอยูท่างตะวนัออกของเกาะ 
อีสเตอร์ จากนั้นน าท่านชมโมอาย Ahus Nau Nau และ โมอาย Ature Huke และชมโมอาย Pukau ลกัษณะคล้าย
หมวกเป็นช้ินต่างหากอยูบ่นศีรษะ ซ่ึงแตกต่างจากโมอายโดยทัว่ไปท่ีนิยมแกะสลกัจากหินกอ้นเดียว ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Taha Tai Hotel****  หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

 
 

 

 

 

27 ม.ค. 2559  เกาะอสีเตอร์ – ซานเตียโก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เนิน เมากา ทีรีวากา (Mauga Terevaka) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นจุดสุงสุดของเกาะอีสเตอร์ เกิดจากการ

ยกตวัของลาวาบนท่ีราบสูงนาปานุย (Napa nui) เม่ือประมาณ 250,000 ลา้นปีก่อน เนินแห่งน้ีมีความสูง 511 เมตร 
ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง  2 ลูก คือ Manga Puka และ Maunga Kuma และ ณ ท่ีราบสูงแห่งน้ียงัมีทะเลสาบน ้าจืด  
ราโน อารอย (Rana Aroi) ซ่ึงให่่เป็นอนัดบั 3 ของเกาะ รองจากทะเลสาบ ราโน ราราคู และ ทะเลสาบ ราโน เคา 
ณ ท่ีแห่งน้ีท่านสามารถชมความงามของเกาะอีสเตอร์ในมุมสูง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของเกาะ  
อีสเตอร์ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านขบัรถชมความงดงามของเกาะอีสเตอร์ ก่อนอ าลาความน่าอศัจรรยข์องเกาะท่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ในปี 1995 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน อีสลา เดอ ปาชวัร์ บนเกาะอีสเตอร์ 
15.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานเตียโก ประเทศชิลี โดยเท่ียวบิน LA842 
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก 
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Diego de Almagro Aeropuerto Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
28 ม.ค. 2559  ปุนตาอาเรนัส - อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก 
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก สู่ สนามบินปุนตาอาเรนสัโดยเท่ียวบิน LA293 
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินปุนตาอาเรนสั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 น าท่านชมเมืองปุนตาอาเรนสั (Puta Arenas) เมืองซ่ึงไดรั้บอิทธิพลและสถาปัตยกรรมในแบบสเปน น าท่านชม
จตุรัสพลาซ่า เดออาร์ม (Plaza de Arm) ซ่ึงเป็นจตุรัสใจกลางเมือง อันเป็นท่ีตั้ งของอนุสาวรีย์ Fernando de 
Magellan ซ่ึงชาวเมืองให้การนับถือเป็นอย่างมาก และมีเร่ืองเล่าว่า หากไดจุ้มพิศท่ีน้ิวเทา้ของรูปป้ันน้ี ท่านจะมี
โอกาสไดก้ลบัมาเยือนเมืองน้ีอีกคร้ัง อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความน่าประทบัใจ น าท่านเดินทางสู่ 
อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ (Torres del Paine National Park)  อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของภูมิภาคมากายาเนสและลาอนัตาร์ตีกาชีเลนา (Magallanes and Antartica Chilena Region) โดยอุทยาน
แห่งน้ีอยูห่่างจากเมืองปอร์โต นาตาเลส (Puerto Natales) ไปทางตอนเหนือประมาณ 112 กิโลเมตร (70 ไมล)์ และ
อยู่ห่างจากเมืองปุนตาอาเรนัส (Punta Arenas) ประมาณ  312 กิโลเมตร (194 ไมล์) ตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของ 
Patagonia Cordillera del Paine อุทยานแห่งชาติมีพื้นท่ีครอบคลุม ภูเขา ธารน ้ าแข็ง ทะเลสาบ แม่น ้ า รวมไปถึง
พื้นท่ีป่าอนัอุดมสมบูรณ์ของชิเลียนปาตาโกเนีย (Chilean Patagonia) ภูมิทศัน์ของอุทยานแห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ี 
เทือกเขากอร์ดิเยร่า (Cordillera del Paine) หินแกรนิตท่ีเวลาสะท้อนแสงแดด  สีสวยจบัใจ เป็นศูนย์กลางของ
อุทยานและมีเขตติดต่อกบั Bernardo O'Higgins National Park และ Los Glaciares National Park ของอาร์เจนติน่า 
และเป็นหน่ึงในเทือกเขาท่ีท้าทายส าหรับนักปีนเขา นอกจากน้ียงัมีธารน ้ าแข็งเกรย์ Grey Glacier ท่ีไหลลงสู่
ทะเลสาบช่ือเดียวกนั อุทยานแห่งน้ีไดก่้อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1959 และองคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ไดป้ระกาศให้ 
เป็นมรดกโลก World Biosphere Reserve ในปีค.ศ. 1978  อุทยานตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศใตข้องทุ่งน ้ าแข็งใต ้ภูมิ
ทศัน์ประกอบไปด้วยธารน ้ าแข็งหลายแห่ง ทะเลสาบ ลากูน และมีแม่น ้ าสามสายไหลเขา้สู่เขตอุทยาน ได้แก่ 
แม่น ้ าปิงโก (Pingo) แม่น ้ าไพเน่ (Paine) และแม่น ้ าดิกสัน (Dickson) ท่ีมีเฉดสีของน ้ าแตกต่างกนัตั้งแต่ น ้ าเงินไป
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จนถึงเขียว และยงัก่อให้เกิดน ้ าตกส าคั่ สามแห่งคือ น ้ าตกไพเน่ (Paine) น ้ าตกซัลโต ้กรานเด้ (Salto Grande) 
และน ้าตกซลัโต ้ชิกโก ้(Salto Chico)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Lago Grey Hotel**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

 
 
29 ม.ค. 2559  อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่, เกรย์กลาเซียร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมทิวทศัน์และบนัทึกภาพความอศัจรรยท์างธรรมชาติ ตั้งแต่ธารน ้ าแข็ง ทะเลสาบและลากูน ตลอดจน

ธารน ้ าตลอดทางโดยมีจุดหมายส าคั่ ของการเดินทางชมความงามของอุทยานแห่งน้ีคือ มิราดอร์ ลาส ตอร์เรส 
(Mirador Las Torres) จุดชมเสาหินแกรนิตยกัษส์ั่ลกัษณ์ของอุทยานแห่งชาติ ทอเรส เดลไพเน่ ซ่ึงมีความหมาย
วา่ เสาหินของไพเน่ ตามช่ือเสาหินสามเสาน้ีเอง เสาหินแกรนิตแห่งน้ีถูกธารน ้ าแข็งแกะสลกัไวก้วา่ 12 ลา้นปีท่ี
แลว้ ยอดหอคอยเสาหินท่ีสูงท่ีสุดคือ ไพเน่ กรานเด ้(Paine Grande) สูง 3,050 เมตร (10,000 ฟุต) แต่ยอดหอคอย
เสาหินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมบนัทึกภาพมากท่ีสุดคือ ควันอส เดล ไพเน่ (Cuernos del Paine หรือท่ีรู้จกั
ในนาม แตรไพเน่ Paine Horns) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านลงเรือ Vessel Grey II เพื่อชม ธารน ้ าแข็งเกรย์ (Grey Glacier) เป็นกลาเซียร์ท่ีขนาบข้างตะวนัตกของ
อุทยานและไหลลงทะเลสาบเกรยแ์ละมีขนาดให่่ท่ีสุดในอุทยาน มีความยาวเกือบ 30 ก.ม. และมีพื้นท่ีผิวน ้ าแข็ง
เกือบ 300 ตร.กม. กลาเซียร์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของทุ่งน ้ าแข็งปาตาโกเนีย หรือ Patagonian Ice Field ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
ชิลีและอาร์เจนติน่า น ้ าแข็งในกลาเซียร์จะเป็นสีฟ้าเขม้ บริเวณปลายสุดของกลาเซียร์ น ้ าแข็งท่ีไหลลงทะเลสาบก็
จะหักออกเป็นช้ินในลกัษณะเป็นภูเขาน ้ าแข็งลอยลงไปในทะเลสาบ ตลอดเส้นทางล่องเรือ ท่านจะไดส้ัมผสักบั
ทศันียภาพภูเขาน ้ าแข็งขนาดต่างๆท่ีแตกออกจากธารน ้ าแข็ง เรียกไดว้า่ล่องเรือในทุ่งน ้ าแข็งท่ีมีหลากหลายขนาด
ลอยใหเ้ห็นตลอดเส้นทาง นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีน่าบนัทึกภาพเป็นอยา่งยิง่ ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Lago Grey Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

30 ม.ค. 2559  ปุนตาอาเรนัส – ซานเตียโก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปุนตาอาเรนสั (Punta Arenas) เมืองหลวงแควน้มากายาเนสและลาอนัตาร์ตีกาชีเลนา แควน้

ใตสุ้ดของชิลี เป็นเมืองให่่ท่ีสุดทางซีกโลกใตบ้นเส้นรุ้งท่ี 46 เดิมไดเ้ปล่ียนช่ืออยา่งเป็นทางการเป็น มากายาเนส 
ในปี ค.ศ. 1927 แต่เปล่ียนกลบัมาใช ้ปุนตาอาเรนสั เหมือนเดิมในปี ค.ศ. 1938 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 เป็นหน่ึงใน
สองเมืองของชิลีท่ีเป็นเมืองท่าปลอดภาษี เมืองตั้งอยูข่า้งช่องแคบแมกเกนแลน มีความส าคั่ ดา้นภูมิศาสตร์ของ
เมืองท าใหเ้มืองมีความส าคั่ ดา้นการทหารในคาบสมุทรแอนตาร์กติก ในศตวรรษท่ี 20 และ 21 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินปุนตาอาเรนสัเพื่อเชคอิน 
14.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินปุนตาอาเรนสั สู่ สนามบินซานเตียโก โดยเท่ียวบิน LA292 (ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชม.)  
17.45 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Plaza San Francisco Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

31 ม.ค. 2559  ซานเตียโก, เบลล่า วสิต้า, อะราอูโค พาร์ค, ช้อปป้ิง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมยา่นโบฮีเมียนของชิลี หรือ รู้จกัในนาม “บาริโอ เบลล่า วิสตา้” (Barrio Bellavista) ซ่ึงเป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้ ามาโปโค (Mapocho River) และ เนินเขา ซาน คริสโตบอล (San Cristobal Hill) ย่านน้ีเป็นท่ี
เรียกวา่ “ฮิป” ท่ีสุดในชิลี เน่ืองจากเป็นยา่นท่ีเตม็ไปดว้ย ร้านคา้, แกลลอร่ี, ร้านกาแฟสไตลเ์ก๋ๆ, รวมถึงส่ิงก่อสร้าง
ท่ีคงสถาปัตยกรรมหลากสีสันสวยสะดุดตา นอกจากน้ียงัเป็นยา่นท่ีวางขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองมากมาย 
จนกระทัง่ งานศิลปะ ของศิลปินหนา้ใหม่ ท่ีตอ้งการโชวง์านฝีมือ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเพลินเพลินกบัทั้ง
บรรยากาศของเมืองริมแม่น ้ าและผลงานศิลป์ท่ีจดัแสดงในแกลลอร่ี หรือร้านคา้ต่างๆ และแน่นอนส่ิงท่ีไม่ควร
พลาดคือการเก็บภาพอาคารหลากสีสันท่ีแต่งแตม้ดว้ยผลงานสีสันแปลกตาและสวยงามมาก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

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
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อะรูโค พาร์ค (Aruco Park) ซ่ึงเป็นชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์ขนาดให่่ 1 ใน 3 ของประเทศชิลี ท่ีมิได้
มีเพียงอาคารช้อปป้ิงมอลล์เท่านั้น แต่ยงัรายลอ้มไปดว้ย ร้านคา้อิสระ และเอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ครบ
ครัน ทั้งโรงภาพยนตร์, โบวล่ิ์ง, ลานไอซ์สเกต ซ่ึงจดัตกแต่งไดอ้ยา่งแปลกตาบนเน้ือท่ีโครงการกวา่ 2,000 เอเคอร์
อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ทั้งสินคา้แบรนด์เนม และ สินคา้พื้นเมืองต่างๆมากมาย ท่ีมีวางขายในร้านคา้ต่างๆ 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก 
17.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก (SCL) สู่สนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) โดยสายการบิน แอร์ฟร้านซ์ (AF) 

เท่ียวบินท่ี AF401 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.45 ชัว่โมง) 
 
1 ก.พ. 2559 ปารีส – กรุงเทพมหานคร 
 

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

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) ประเทศฝร่ังเศส เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ฟร้านซ์ (AF) เท่ียวบินท่ี AF166 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
 
 

2 ก.พ. 2559  กรุงเทพมหานคร 
 

07.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
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17 วนั แกรนด์ชิล ี– โบลเิวยี 

(ชิล ี– เกาะอสีเตอร์– โบลเิวยี) 
TOUR CODE : SA1515TZ 

17 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ์ 2559  
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ปี 2557 บาท 
ราคาผูใ้ห่่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้ห่่ 1 ท่าน 349,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 28,000 
เด็กอาย ุ6-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้ห่่ 2 ท่าน) 329,900 
เด็กอาย ุ2-5 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้ห่่ 2 ท่าน) 299,900 
ชั้นPremium Economy เพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (เท่ียวบิน AF เท่านั้น) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

76,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (เท่ียวบิน AF เท่านั้น) เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

210,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน Air France (BKK-CDG-SCL-CDG-BKK) หกัค่าตัว๋ให้ 55,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2559) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้ห่่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวชิลี โบลิเวยี และ เกาะอีสเตอร์ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินแอร์ฟรานซ์ (AF)  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้ าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
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ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน, ไกดไ์ทย 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวคัซีนฉีดไขเ้หลือง 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนัหลงัยนืยนักรุ๊ป 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก  
* 60 วนัก่อนเดินทาง หกัมดัจ า  
* ภายใน 60 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง  
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปั่หาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดให่่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุ่าตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุ่าตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุ่าตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนกบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดให่่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสู่หาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบให่่ 

 กรณีกระเป๋าใบให่่เกิดการสู่หายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ให่่สู่หาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่
หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่า
ทุกประเภทในกระเป๋าใบให่่ เพราะหากเกิดการสู่หาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียด
ขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู่หาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาโบลเิวยี 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ 

หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาสมุดฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลือง 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  
17 วนั แกรนด์ชิล ี– โบลเิวยี 

(ชิล ี– เกาะอสีเตอร์– โบลเิวยี) 

TOUR CODE : SA1515TZ 

17 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ์ 2559  
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

 
 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์............................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์......................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: จิ๊บ, หนุก, จูน, อาร์ม, ต่อ, มนิท์, ฟินน์, แต้ว, เบนซ์, ต๋อม   โทร 02 635 1415 
 


