
 
 

 

10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....คร้ังหน่ึงในชีวติต้องไปเยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ)... เทีย่วครบ 3 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งอเมริกาใต้สุดฮิป 
รูปป้ันพระเยซูคริสต์ แห่ง ริโอเดอจาเนโร / นํา้ตกอกิวาสุอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลก  

มาชูปิคชู เมืองลีล้บัแห่งอาณาจกัรอนิคา 

เร่ิมต้น 199,900 บาท  
TOURCODE : ZA151501FZ 

ราคา 199,900 บาท : 18-27 ก.พ. / 18-27 ม.ีค. / 29 เม.ย.- 8 พ.ค. 
ราคา 209,900 บาท : 6-15 เม.ย. / 11-20 เม.ย. 

Christ 
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10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  
 

ริโอเดอจาเนโร  - เคเบิล้คาร์ขึน้ชูการ์โลฟ -  พระเยซูคริสต์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก (Christ The Redeemer) 
นํา้ตกอกิวาซุ - ล่องเรือเจทมาคูโค ชมนํา้ตกอกิวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์  

ลมิา (เปรู) ถ่ินกาํเนิดจักรวรรดิอนิคา – คูซโก้ – มหัศจรรย์ มาชูปิคชู 

วนัแรก กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร 
 

08.40 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

10.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เท่ียวบิน AF165 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 12.20 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง สายการบินฯ มีบริการ 
อาหารกลางวนั และอาหารคํ่า บนเคร่ืองบิน 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG) นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส แวะเปล่ียนเคร่ืองเป็นเท่ียวบิน AF442 
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี และ ผอ่นคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว ์(CDG)  

23.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) สู่สนามบินริโอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซิล สัมผสั
ประสบการณ์บินขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารคํา่ และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

 

วนัทีส่อง ริโอเดอจาเนโร – เคเบิล้คาร์ขึน้ยอดเชาชูการ์โลฟ  
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    
  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงริโอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่า “เมืองแห่งพระเจา้” สําหรับ

เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ถูกเอ่ยถึงอย่างเป็นทางการคร้ังแรก เม่ือ 500 กว่าปีก่อน ในเดือนมกราคม ปี 2045 นัก
สํารวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร์ เลมอส ล่องเรือมาถึงอ่าวแห่งน้ีและไดเ้รียกเมืองแห่งปากแม่นํ้ าน้ีว่า “ ริโอ 
เดอ จาเนโร” ซ่ึงมีความหมายว่า “แม่นํ้ าแห่งเดือนมกราคม” นาํท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์ สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar 
Loaf  Mountain) เป็นยอดเขาท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากชายหาดเล่ืองช่ือ โคปาคาบานา ยอดเขาแห่งน้ี มีความสูง 1,400 
เมตร ซ่ึงสูงตระหง่านอยูท่ี่ปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา และตั้งโดดเด่นคู่กบัภูเขาคอร์โควาโด ท่าน
สามารถชมทิวทศัน์และภาพอนังดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จากมุมสู่ของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระใหท่้านได้
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  นาํท่านเท่ียวชมเมือง ริโอ เดอจาเนโร ซ่ึงเป็นประตูสู่ประเทศบราซิล ไดช่ื้อว่า เป็นเมืองท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในโลก นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สนามกีฬามารากาน่า (Maracana stadium) ท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเหมือนวิหาร



 
 

 

ของฟุตบอลบราซิล เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 3 ของเมือง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มี
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ของฟุตบอลบราซิลเกิดข้ึนท่ีน่ีมากมาย เช่น การยิงประตูท่ี 1,000 ของเปเล่ ตาํนาน
ลูกหนงัแซมบา้เม่ือ 40 ปีก่อน และยงัเป็นสนามท่ีเขาลงเล่นใหที้มชาติเป็นนดัแรกดว้ย สนามน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีจดัพิธี
เปิดการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2014 ท่ีบราซิลเป็นเจา้ภาพ รวมถึงจะใชจ้ดัพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ได้
เวลานาํท่านผา่นชมฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน Neteroi ก่อนลดัเลาะไปตามชายฝ่ังทะเล ผา่นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง
กอ้งโลก จนถึงหาดโคปาคาบานาท่ีมีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร นาํท่านเชคอินในโรงแรมท่ีพกั อิสระให้ท่าน
พกัผอ่นตามอธัยาศยัก่อนม้ืออาหารคํ่า เพื่อปรับร่างกาย หรือหากท่านยงัไม่ง่วง ท่านสามารถเดินเล่นริมชายหาด
โคปาคาบานา หรือ เลือกชอ้ปป้ิง หรือท่านจะเลือกเล่นนํ้าทะเล พกัผอ่นบนชายหาดอนัเล่ืองช่ือระดบัโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั   

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Atlántico Copacabana Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม  รูปป้ันของพระเยซู Christ of Redeemer – เทีย่วชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – อกิวาสุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านนัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อนัเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันของพระเยซู ช่ือ Christ 

of Redeemer ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และ ไดรั้บการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุใหม่ รูป
ป้ันพระเยซูท่ีมีความสูงประมาณ 700 เมตรน้ีตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโด เป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็น
เมืองและชายหาดท่ีสวยท่ีสุด นักท่องเท่ียวสามารถข้ึนรถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรูปป้ันอนัเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวบราซิลและคริสตศ์าสนิกชนทัว่โลกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ชาวบราซิลมกัจะกล่าวอา้งว่า พระเจา้เป็น
ชาวบราซิล ซ่ึงอาจเป็นเพราะรูปป้ันพระเยซู ท่ียืนเพ่งมองมายงัเมืองราวกบัว่า ริโอ อยู่ในความคุม้ครองของ
พระองค ์(ทั้งน้ีการข้ึนสู่ยอดเขาข้ึนกบัสภาพอากาศ) อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารญ่ีปุ่น 
14.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินริโอ เดอ จาเนโร 
16.13 น. ออกเดินทางจากสนามบินริโอ เดอ จาเนโร เพื่อเดินทางสู่นํ้ าตกอิกวาสุ (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมโชวก์ารแสดงพื้นเมือง 



 
 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Recanto Park Hotel & Resort **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่ี่ นํา้ตกอกิวาสุ (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) – ล่องเรือเจทมาคูโค – เข่ือนอไิตปู – เซาเปาโล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของนํ้ าตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซ่ึงเป็นคาํมาจากภาษากวารานี (Guarani) 

ชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้ งเดิม แปลว่า “สายนํ้ าอนัยิ่งใหญ่”  คน้พบโดยนักสํารวจชาวสเปนช่ือ AI VARO NUNES 
CABEZA DE VECA เม่ือปี ค.ศ. 1542 นํ้ าตกอิกวาสุตั้ งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศบราซิลกับ
ประเทศอาร์เจนตินา เป็นนํ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาใตแ้ละข้ึนช่ือวา่ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยใหญ่กว่านํ้ าตกไน
แองการ่าประมาณ 30 เท่า อยา่งไรก็ตามขนาดของนํ้ าตกใกลเ้คียงกบันํ้าตกวิกตอเรียในทวีปแอฟริกา นํ้าตกอิกวาสุ
เกิดจากแม่นํ้ าอิกวาสุซ่ึงไหลมาจากท่ีราบสูงปารานา ตกจากขอบท่ีราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่พื้นท่ีราบตํ่ากว่า จึง
กลายเป็นนํ้ าตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต ประกอบดว้ยนํ้ าตกใหญ่นอ้ยอีกกว่า 275 
แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณนํ้ ามีมากถึงกว่า 13.6 ลา้นลิตรต่อวินาที แต่
ในช่วงฤดูร้อน คือระหว่างเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณนํ้ าจะลดลงเหลือ 2.3 ลา้นลิตรต่อวินาที บริเวณรอบๆ 
นํ้าตกจะเกิดละอองนํ้ าอยูต่ลอดเวลาและมีเสียงดงัไปไกลกวา่ 24 กิโลเมตร บนฝ่ังประเทศบราซิลจะมองเห็นนํ้ าตก
ไดท้ัว่ถึงและงดงาม นาํท่านสมัผสับรรยากาศ นํ้าตกอิกวาสุ (ฝ่ังบราซิล) ซ่ึงเป็นฝ่ังท่ีท่านสามารถมองเห็นนํ้าตกได้
ทัว่ถึงและงดงามท่ีสุด ท่านจะไดส้ัมผสักบัความงามแสนมหัศจรรยข์องธรรมชาติ นํ้ าตกทรงเกือกมา้ท่ีเกิดจาก
แม่นํ้าริโออิกวาสุทั้งสายไหลมาจากหนา้ผาเบ้ืองบนตกลงสู่หุบเหวยอ่ยๆ กวา่ 30 แห่ง พลงันํ้าตกท่ีตกลงมากระทบ
กอ้นหินเบ้ืองล่างก่อให้เกิดละอองนํ้ ากระเซ็นกระจายไปทัว่ปรากฏเป็นรุ้งกินนํ้ าสีสวยสดใส ซ่ึงท่านสามารถเดิน
เขา้ไปสัมผสักบัพลงัของธรรมชาติไดอ้ย่างใกลชิ้ด จากนั้นนาํท่านล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชม
ความสวยงามของแม่นํ้ าอิกวาสุ และชมความงดงามของนํ้ าตกแห่งแบบใกลชิ้ด (กรุณาเตรียมเส้ือผา้ 1 ชุด สาํหรับ
เปล่ียนหลงัล่องเรือแลว้) (ทางบริษทัจดัเตรียมเส้ือกนัฝนใหลู้กคา้ทุกท่าน)      

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านชมเข่ือนอิไตปู (Taipu Dam) เข่ือนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซ่ึงในอดีตนั้นจดัวา่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ก่อนท่ีเข่ือนในประเทศจีนจะมีการก่อสร้างเสร็จ เข่ือนอิไตปูสร้างในปีค.ศ.1984 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1988 รวม



 
 

 

ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี คาํวา่ “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผา่ดั้งเดิม แปลวา่ 
“เสียงเพลงจากกอ้นหิน” เข่ือนอิไตปู กั้นแม่นํ้าปารานาบริเวณเขตแดนระหวา่งประเทศบราซิลกบัประเทศ
ปารากวยั ซ่ึงนอกจากเป็นผนงักั้นนํ้าและผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัเป็นสะพานเช่ือมต่อระหวา่งสองประเทศอีก
ดว้ย ตวัเข่ือนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกวา่ 8 กิโลเมตร ใชค้อนกรีตในการก่อสร้างกวา่ 28 ลา้นตนั 
และใชเ้หลก็มากขนาดท่ีวา่ใชส้ร้างหอไอเฟลไดถึ้ง 380 หอเลยทีเดียว ซ่ึงกเ็ป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไดรั้บความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวไม่นอ้ย เน่ืองจากความอลงัการของเข่ือนแห่งน้ี อิสระใหท่้านเดินเล่นเกบ็ภาพความน่า
ประทบัใจของเข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาใตแ้ห่งน้ี 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุ  
*** อสิระให้ท่านรับประทานอาหารคํา่ ภายในสนามบิน**** 

19.36 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิกวาสุ สู่สนามบินเมืองลิมา (ประเทศเปรู) โดยทาํการเปล่ียนเท่ียวบินและคา้งคืนท่ี
เมืองเซาเปาโล (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็สาํหรับพกัคา้งคืน สาํหรับกระเป๋าใบใหญ่จะทาํการ check through สู่
สนามบินลิมา ประเทศเปรู ในเท่ียวบินวนัรุ่งข้ึน)  

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินเซาเปาโล 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Holiday Inn Airport Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีห้่า เซาเปาโล – ลมิา – พพิธิภัณฑ์ทองคาํ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
05.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเซาเปาโล 
07.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเซาเปาโล สู่ สนามบินลิมา (ประเทศเปรู) (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.15 ชัว่โมง) 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงลิมา (ประเทศเปรู) นาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงท่ียงัคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไวอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดเมืองหน่ึง เมือง
ลิมาตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนช่ือฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี 1991 องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้
ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ทองคาํ (Golden Museum) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมศิลปะวตัถุซ่ึงทาํดว้ยทองคาํของ
ชาวเปรูมาตั้งแต่อดีตกาล นบัเป็นพิพิธภณัฑเ์กบ็วตัถุโบราณท่ีผลิตจากทองคาํ อนัใหญ่เป็นอนัดบัสองของอเมริกา
ใต ้รองจากพิพิธภณัฑท์องคาํในประเทศโคลมัเบีย จากนั้นนาํท่านชม จตุรัส อาร์ม (Plaza De Armas)  นาํท่านแวะ
ถ่ายรูปกับทาํเนียบรัฐบาล (Lima Parliament) ซ่ึงเด่นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  นําท่านถ่ายรูป
กบั  The Basilica Cathedral of Lima โบสถ์คาทอลิคท่ีสร้างตั้งแต่ ค.ศ.1535 นําท่านผ่านชมย่านท่ีพกัอาศยัชาน
เมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นความงามของบา้นและสวน จากนั้นนาํท่านเขา้ชมโบสถ์
ซานฟรานซิสโก (San Franc Cisco Convent) ซ่ึงเป็นโบสถ์เรียกในภาษาสเปน โบสถ์แห่งน้ีไดส้ร้างอุทิศให้แก่ 



 
 

 

เซนต์ฟรานซิส  โบสถ์แห่งน้ีตั้ งอยู่ใจกลางเมืองลิมา ซ่ึงเมืองเก่าแห่งน้ีได้รับการยกย่องและข้ึนทะเบียนจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 1991 นาํท่านเขา้ชมความงามภายในโบสถแ์ละเดินเล่นภายในเมืองเก่า  

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Sheraton Lima Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก ลมิา – คูซโก้ (ค้าง 2 คืน) – วหิารพระอาทติย์ – กาํแพงเมืองซัคเซฮัวมัน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา เพื่อเดินทางสู่เมืองคูซโก ้อนัเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรอินคาอนัยิง่ใหญ่ มาชูปิคชู 

08.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก ้(Cuzco) โดยเท่ียวบิน LA2123 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก ้

นาํท่านชมเมืองคูซโก ้เมืองหลวงของอาณาจกัรอินคา ท่ีแผข่ยายอาํนาจจนกินพื้นท่ี 2 ใน 3 ของอเมริกาใต ้ตั้งอยู่
เหนือระดบันํ้ าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีลึกลบัน่าท่ึง เป็นชุมชน
เก่าแก่ของจกัรวรรดิอินคาอนัรุ่งเรือง ซ่ึงยงัคงท้ิงร่องรอยความเจริญไวใ้ห้เห็นเป็นซากปรักหักพกัโบราณและ
โบราณวตัถุต่างๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมวิหารโคริคนัชา หรือท่ีรู้จกัในนาม วิหารพระอาทิตย ์(Qoriqancha, The Sun Temple) ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อถวายแด่เทพเจา้ดวงอาทิตย ์จากนั้นสัมผสักบัความมหัศจรรยใ์นการก่อสร้างท่ีแขง็แรงของกาํแพงเมืองของ
ชาวอินคา กําแพงซัคเซฮัวมัน  (Sacsayhuaman) ท่ีสร้างข้ึนพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกัน
แผน่ดินไหว ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมของชาวอินคาอยา่งน่าประหลาดใจ ไดเ้วลานาํ
ท่านเดินทางสู่หุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อนัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟ ท่ีจะเปิดให้ท่านเดินทาง
ไปชมส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอยา่งมาชู ปิคชู     

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Casa Adina Sacred Valley Hotel**** หรือเทยีบเท่า  
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด  น่ังรถไฟไต่เขาขึน้สู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – คูซโก้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 
 

 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ เพื่อข้ึนรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจกัรอินคา มาชู ปิคชู (Machu Picchu) 
1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่ล่าสุดของโลก โดยรถไฟไต่ข้ึนเทือกเขาแอนดิสอนัยิง่ใหญ่ ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม
ความงามและความลึกลบัของบรรยากาศโดยรอบท่ีเขา้กบัสถานท่ี ขา้งทางเป็นแม่นํ้าอูรูบมับา (Urubamba) ไหล
แรงคดเค้ียวขนานไปกบัทางรถไฟสู่ปลายทางท่ีสถานีท่ี เมืองอควาส์ กาเลียนเตส์้ (Aquas Calientes) จากนั้น
เดินทางโดยรถบสัสู่ มาชู ปิคชู (Machu Picchu) นครท่ีหายสาบสูญไปของอาณาจกัรอินคา บนยอดเขาสูงท่ีถูก
หมอกปกคลุมอยูเ่สมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งน้ีจึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลกัษณะสภาพบา้นเมือง บา้นเรือน 
พระราชวงั วหิาร ซ่ึงยงัคงสภาพเดิมท่ีดีราวกบัไดรั้บการอนุรักษดู์แลไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ นครโบราณแห่งน้ีถูก
คน้พบโดยฮิรัม บิงแฮม ซ่ึงตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองท่ีปรากฎช่ืออยูใ่นเอกสารโบราณ แต่กลบัมาพบ
เมืองท่ีไม่ปรากฎอยูใ่นเอกสารใดทั้งส้ิน จึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือภูเขาอนัเป็นท่ีตั้งคือ Machu Picchu ซ่ึงมี
ความหมายวา่ Old Mountain และ ยงัมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ขนาบขา้ง ตวัโบราณสถาน
มาชู ปิคชู ซ่อนอยูบ่นยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ท่ีแห่งน้ีคือเมืองท่ีไม่ก่ีร้อยปีมาน้ียงัมีผูค้นอาศยั ก่อนจะถูกท้ิง
ร้างไปเม่ือสเปนเขา้มาปกครองในสมยัศตวรรษท่ี 15 อิสระใหท่้านเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยศยั  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

***** อิสระใหท่้านชม เกบ็ภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคา ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 
1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิต ไม่ควรพลาดท่ีจะไดม้าเยอืน***** 

 
 
 
 
 
 
 

บ่าย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมืองโอลนัตาทมัโบ ท่านจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเสน้ทาง 
การไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจและความประทบัใจท่ีคร้ังหน่ึงท่านไดม้าเยอืน เมืองโบราณอนั
ยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรอินคา เมืองโบราณท่ีหายสาบสูญมานาน และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
อีกดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองคูซโก ้

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga Hotel**** หรือเทยีบเท่า  

วนัทีแ่ปด คูซโก้ – กาํแพงหิน 12 Side Stone – จตุรัสอาร์ม – ลมิา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 
 

 

นาํท่านชมยา่นเมืองเก่าของเมืองคูซโก ้เมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
1983 นาํท่านชมกาํแพงหิน หรือท่ีรู้จกัในนาม 12 Side Stone ท่ีสร้างข้ึนโอบลอ้มเมืองเก่าคูซโก ้กาํแพงน้ีสร้าง
จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนาํหินกอ้นใหญ่มาเรียงกนัสร้างเป็นกาํแพงเมืองขนาดใหญ่ นบัได ้
ว่าเป็นอีกส่ิงมหัศจรรยข์องเมืองเก่าคูซโก ้นาํท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก ้นาํท่านสู่จตุรัสอาร์ม 
(Arms Square) หรือท่ีรู้จกัในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) และเป็นท่ีตั้ งของ โบสถ์ลาคมัปาเนีย 
(Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1576 และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ท่ีสร้าง
แบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล บาโร๊คท่ีสวยงามคู่เมืองคูซโกม้านาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความ
ประทบัใจของเมืองคูซโก ้อดีตเมืองราชธานีท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของอเมริกาใต ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
13.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก ้
15.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก ้สู่ สนามบินลิมา โดยเท่ียวบิน LA2038 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
16.50 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู นาํท่านสู่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิน KLM 
20.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิมา (LIM) สู่สนามบิน อมัสเตอร์ดมั (AMS) โดยสารการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) 

เท่ียวบินท่ี KL 744 (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.30 ชัว่โมง) 
  วนัทีเ่ก้า อมัสเตอร์ดัม – กรุงเทพ 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

15.40 น. เดินทางถึงกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอม็ (KLM) เท่ียวบินท่ี KL875  
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารคํ่า และ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 

09.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 
****************************************************************************************** 



 
 

 

10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....เยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
ราคา 199,900 บาท : 18-27 ก.พ. / 18-27 ม.ีค. / 29 เม.ย.- 8 พ.ค. 
ราคา 209,900 บาท : 6-15 เม.ย. / 11-20 เม.ย. 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.พ. – พ.ค. 2017 สงกรานต์ 2017  
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 199,900 209,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 22,000 25,000 
เดก็อาย ุ2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  179,900 189,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเท่ียวบินของสายการบิน AF/ KLM เท่านั้น) เร่ิมตน้ท่ี
ท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

180,000 180,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land only 
(ไม่รวมตัว๋ BKK- CDG-GIG//LIM-AMS-BKK) 

149,900 154,900 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2559) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวบราซิล – เปรู (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AF/KLM (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 



 
 

 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีม ค่าวีซ่าแคนาดา 
 นํ้าด่ืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนกังานขบัรถ, ไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถ่ิน 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 วคัซีนฉีดไขเ้หลือง (สาํหรับลูกคา้ท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 60 ปีเท่านั้น) 

(หมายเหตุ : ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ทางแพทย์อาจไม่พจิารณาฉีดไข้เหลืองให้ เน่ืองจากวคัซีนไข้เหลืองสกดัมาจากเช่ือที่
ยงัคงมีชีวติ ฉีดเพ่ือให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกนั แต่ผู้สูงอายุ ร่างกายอาจไม่เอือ้อาํนวยในการสร้างภูมิดงักล่าว อยา่งไรกต็าม
ท่านสามารถเดินทางไดป้กติ เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีทางทวัร์จดัท่องเท่ียวนั้น เป็นพื้นท่ีปลอดจากเช้ือไขเ้หลือง และระบบเชคอิน
ของสายการบิน ไม่ไดต้อ้งการเอกสารท่ีทาํการฉีดไขเ้หลือง สาํหรับท่านท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 60 ปี และตอ้งการฉีดวคัซีน ทาง
ทวัร์แนะนาํเช่นกนั เพราะวคัซีนฉีด 1 คร้ัง ป้องกนัได ้10 ปี) 

 

การชาํระเงิน งวดที ่1 : สํารองทีน่ั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน  
  งวดที ่2 : ชําระส่วนทีเ่หลือ 45 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํ 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํเตม็จาํนวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



 
 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 
 

 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพิม่เป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 



 
 

 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนกักระเป๋า คูณ 
ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 
 

 

10 วนั มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู  

(ไฮไลท์.....เยือน 3 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) 
กาํหนดการเดนิทาง  

ราคา 199,900 บาท   18-27 ก.พ.    18-27 มี.ค.      29 เม.ย.- 8 พ.ค. 

ราคา 209,900 บาท   6-15 เม.ย.     11-20 เม.ย. 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ช่ือผู้สํารองทีน่ั่ง............................................................................................................................................... 
โทรศัพท์............................................. แฟกซ์................................. อเีมล์........................................................ 
โทรศัพท์มือถือ........................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 
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