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วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – กรุงปารสี – นครรโิอ เดจาเนโร 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 7 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ P 

สายการบนิแอรฟ์ราน โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

10.45 น. บนิลดัฟ้าสู่กรุงปารีส โดยสายการบนิแอรฟ์ราน เทีย่วบนิที ่AF165 ใชเ้วลาเดนิทาง 12 ชัว่โมง 25 นาท ีโดยประมาณ 

18.10 น.     เดนิทางถงึ กรุงปารสี ชารล์ส ์เดอ โกล เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส ต ัง้อยู่บนแม่น า้แซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ

ฝรัง่เศส บนใจกลางแควน้อลี – เดอ – ฟร็องส ์ปจัจบุนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีล่  า้สมยั

แห่งหนึ่งของโลก (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 5 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) พกัผ่อน

บริเวณสนามบนิเพือ่รอต่อเครื่องไปยงั รโีอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล 

23.35 น. บนิลดัฟ้าสู่ นครรโิอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล โดยสายการบนิ Air France เทีย่วบนิที ่AF442 (บริการ

อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง 11 ชัว่โมง 15 นาท ีโดยประมาณ 

 

วนัที่สอง รโิอเดอจาเนโร – ถ่ายรูปสนามกฬีามารากานัง – ภเูขาซูการโ์ลฟ (นัง่เคเบิ้ลคาร ์ข้ึนยอดเขา) – ป้อมปราการ โคปาคา

บานา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิ องัโตนีอู การล์ูช โชบิง นครริโอ เดจาเนโร นครรีโอเดจาเนโร มคีวามหมายว่า "แม่น า้เดอืนมกราคม" 

หรือมกัเรียกโดยย่อว่า รีโอ (Rio) เป็นเมอืงหลวงของรฐัรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซลิ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 9 ช.ม. กรุณา

ปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) รีโอ เดจาเนโร เป็นเมอืงทีก่ล่าวขานกนัว่างดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง

ในโลก และเป็นทีรู่จ้กัในดา้นการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะชายหาดกอปากาบานา และอปีาเนมา เทศกาลรื่นเริงประจ าปีของบราซลิ 

และรูปปัน้พระเยซูขนาดใหญ่ทีรู่จ้กัในชื่อ กริชตูเรเดงโตร ์บนยอดเขากอรโ์กวาดู  หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางลงใตแ้ละแวะถ่ายรูปบริเวณภายนอก สนามกีฬามารากานัง (Maracana 

stadium) สนามกีฬาแห่งชาตขิองบราซลิ ถือเป็นหน่ึงในสนามฟุตบอลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยชื่อของสนามนัน้มาจากชื่อย่าน

มารากานงัทีอ่ยู่โดยรอบ เปิดใชง้านอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่16 ม.ิย. ค.ศ.1950 เพือ่ใชใ้นการแข่งขนัฟตุบอลโลก 1950 โดย

ใชใ้นพธิเีปิดและปิด สามารถจผุุช้มไดม้ากถงึ 100,000 กว่าคน มารากานงั ยงัเป็นหนึ่งในสนามทีใ่ชใ้นการแข่งขนัฟตุบอลโลก 

2014 และเป็นสนามในการแข่งขนัฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศในโอลิมปิกฤดูรอ้น 2016 และเป็นสถานที่จดัพิธีเปิดและปิด

โอลมิปิกในครัง้เดยีวกนันัน้  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเดนิทางต่อไปยงัจดุชมววิยอดนิยม ภเูขาซูการโ์ลฟ (Sugar Loaf 

Mountain) นัง่กระเชา้ขึ้นสู่ยอดเขาทีม่คีวามสูง 396 เมตร ซึ่งสูง

ตระหงา่นอยู่ทีป่ลายแหลมสุดของปากอ่าวกวานาบารา บนยอดเขามี

บริการกระเชา้ทีจ่ะพานกัท่องเทีย่วขา้มจากเขาอกีลูกหน่ึงไปยงัยอด เขา

ชูกา้ โรฟ เพือ่ชมทวิทศันท์ีง่ดงาม ตื่นเตน้กบัทวิทศันท์ีป่รากฎอยู่

โดยรอบ และยงัสามารถมองเหน็ชายหาดโคง้รบักบัหาดทรายขาวตดักบั

น า้ทะเลสฟ้ีาใส ดุจภาพเขยีนทีต่ราตรึง นอกจากจดุชมววิบนยอดเขาแลว้ 

ชูกา้ โลฟ ยงัเป็นสถานทีโ่ปรดปรานของนกัปีนเขา ทีช่อบความทา้ทายจากท ัว่โลกอกีดว้ย เพราะยอดเขาแห่งน้ี มพีื้นทีใ่นการ

ปีนเขาทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก น าท่านชม ป้อมปราการ โคปาคาบานา เพือ่เรียนรูเ้กี่ยวกบัประวตัศิาสตรท์างทหาร ทีม่ ัน่

แห่งนี้สรา้งขึ้นเมือ่ตน้ศตวรรษที ่20 โดยเป็นหนึ่งในระบบป้องกนัประเทศหลกัของนครริโอเดจาเนโร  ป้อมปราการมี

พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงประตมิากรรมหุ่นขี้ผึ้ง และสิง่ของเกี่ยวกบัทหารทีห่ายาก รวมท ัง้เครื่องแบบและอาวุธ บนป้อมยงัตดิต ัง้

ปืนใหญ่ครุปป์ขนาด 305 มม. ทีส่ามารถยงิเป้าหมายทีอ่ยู่ห่างออกไปไกลถงึ 23 กม. อกีดว้ย  

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Copacabana beach Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม รูปปัน้พระเยซู กรชิตู เรเดงโตร ์– บนัไดศิลปะเซลารอน – โบสถเ์มโทรโปลแิทน – เมืองกูรตีีบา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รูปปัน้พระเยซู กรชิตู เรเดงโตร ์ประตมิากรรมรูปปัน้พระเยซูคริสตผู์ไ้ถ่บาป ขนาดความสูงจากฐาน

ราว 38 เมตร ต ัง้อยู่บนยอดเขากอรโ์กวาดู ผลงานของประติมากรชาวฝรัง่เศสเชื้อสายโปแลนด ์ชื่อปอล ลนัดอฟสกี เป็น
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ผูอ้อกแบบ และเอโตร ์ดา ซิลวา กอชตา วศิวกรชาวบราซลิด าเนินการสรา้ง ใช ้

เวลาในการสรา้ง 5 ปี ประติ  มากรรมน้ีถือเป็นอนุสาวรียท์ี่มชีื่อเสยีงมากที่สุด

แห่งหน่ึงของโลก ท ัง้ยงัเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ รูปปัน้น้ี

เป็นหนึ่งใน "7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ ทีท่  าขึ้นจากคอนกรีตเสริมใยเหลก็ 

และต่อมาไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงรีโอเดจาเนโร เป็นที่ยึดเหน่ียวทาง

จติใจของชาวบราซลิ ท ัง้น้ีมนีกัท่องเทีย่วจากท ัว่ทกุมมุโลกเดนิทางมายงัสถานที่

แห่งนี้ราว 1,800,000 คนต่อปี  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินชมงานศิลปะในย่านลาปา บนัไดศิลปะ เซลารอน (Escadaria 

Selaron หรือ Lapa Steps) ศิลปินชาวชิลี ชื่อฆอร์เฆ่ เซลารอน เขาเริ่มจาก

ตกแต่งบนัไดหนา้บา้นเขาดว้ยแผ่นกระเบื้องสี ต ัง้แต่ปี 1990 ตอนน้ีมมีากกว่า 

2,000 แผ่น และกระเบื้องก็ถูกน ามาจากหลายประเทศท ัว่โลก จากนัน้เดนิทาง

ไปยงั โบสถเ์มโทรโปลแิทน (Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian) 

หรือที่คนทวัไปรูจ้กักนัว่า Rio de Janeiro Cathedral ซึ่งจุดที่ท  าใหส้ถานที่

ศกัดิ์สิทธิ์ น้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถาปตัยกรรมแปลกตา โดยถอดแบบมาจากพีระมิดของชาวมายาที่ประเทศเมก็ซิโก 

ภายในมกีระจกแกว้สสีนัสวยงามจากท ัง้สดีา้นตกแต่งจากพื้นขึ้นไปถงึเพดาน เป็นรูปกากบาท หรือ Cross ที่เป็นสญัลกัษณ์

ของไมก้างเขน 

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิงัโตนีอ ูการล์ูช โชบงิ  

21.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองกูรตีบีา เมอืงชายแดนทางทศิใตท้ีม่ธีรรมชาตแิละป่าเขาทีส่มบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง และยงัเป็นเมอืงท่องเทีย่วที่

ดงึดูดนกัท่องเทีย่วจากทกุมมุโลกอกีดว้ย 

23:40 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟอส ดู อกีวัซู ในรฐั Parana ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศบลาซิล ติดกบัรฐัเซาเปาโล 

ทางทศิตะวนัออกติดกบัรฐัซนัตากาตารีนาของอารเ์จนตินา ทางทศิใตม้แีม่น า้ปารานาแบ่งเขตแดนกบัประเทศปารากวยั เมอืง

หลวงของรฐัคอืเมอืงกูรีตบีา  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั IGUASU HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่  น ้ าตกอกีวาซู – ล่องเรอืมาคูโค – เข่ือนอไิตปู – กรุงลมิา  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ้าตกอกีวาซู (Iguazu Falls แปลว่า "สายน า้อนัยิ่งใหญ่") หรือ (Guarani) ในภาษากวารานีของชาวอนิเดยีนแดงเผ่าด ัง้เดมิ  
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น า้ตกอีกวาซูต ัง้อยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศบราซิลกบัประเทศอารเ์จนตินา  โดยท ัง้สองประเทศประกาศให ้

บริเวณพื้นทีป่่าริมน า้ตกเป็นเขต

อุทยานแห่งชาติของท ั้งสอง

ประเทศ เพื่อคุม้ครองรักษา

สตัวป่์าเขตรอ้น ซึ่งมีสตัวต่์าง

ถิ่นและพชืพนัธุแ์ปลกตาหลาก

สแีละพรรณไมน้านาชนิดทีเ่รียง

รายอยู่ท ัว่ภูมทิศันอ์นัเขยีวชอุ่ม 

น ้าตกอีกวาซูย ัง เ ป็นน ้าตกที่

ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต  ้

โดยใหญ่กว่าน า้ตกไนแอการาประมาณ 30 เท่า ขนาดของน า้ตกใกลเ้คยีงกบัน า้ตกวกิตอเรียในทวปีแอฟริกา น า้ตกอกีวาซูเกิด

จากแม่น า้อกีวาซูไหลมาจากทีร่าบสูงปารานา ตกจากขอบทีร่าบสูงขนาดใหญ่ลงสู่พื้นทีร่าบต า่กว่าจงึกลายเป็นน า้ตกขนาดใหญ่

เป็นแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต ประกอบดว้ยน า้ตกนอ้ยใหญ่อีก 275 แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือน

พฤศจิกายนจนถึงเดอืนมนีาคมปริมาณน า้มมีาก แต่ในช่วงฤดูรอ้นคือระหว่างเมษายนถึงเดอืนตุลาคม ปริมาณน า้จะลดลง 

บริเวณรอบ ๆ น า้ตกจะเกิดละอองน า้อยู่ตลอดเวลาและมเีสยีงดงัไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร ใหท้่านไดน้ัง่ เรอืเจท็ มาคูโค แบบ

ใกลช้ิดน า้ตก เรือจะน าเราลอดผ่านชัน้ต่าง ๆ ของน า้ตกนอ้ยใหญ่ ดืม่ด  า่กบัทวิทศันอ์นังดงามของน า้ตก Tre Mosqueteros 

Fall ผ่านเขา้ไปใกลน้ า้ตก Three Musketeers และ San Martin Falls จดุยอดนิยมของน า้ตก 

** หมายเหตุ : กิจกรรมน้ีมคีวามเสี่ยง การตดัสนิใจร่วมกิจกรรมของท่านไมอ่ยู่ในการดูแลรบัผดิชอบต่อชีวติและทรพัยส์นิของบริษทัทวัร ์** 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม เขื่อนอไิตปู (Itaipú) เป็นเขือ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ซึ่งในอดตีจดัไดว้่าเป็นเขือ่นที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก กัน้แม่น า้ปารานา

บริเวณเขตแดนระหวา่งประเทศบราซลิกบัประเทศปารากวยั จงึท  าใหเ้ขือ่นน้ีเป็นท ัง้ผนงักนัน า้เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าและเป็น

สะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศอกีดว้ย เขือ่นอไิตปู เป็นเขือ่นคอนกรีตชนิดเขือ่นแบบกลวง มขีนาดความสูง 180 เมตร ยาว

กว่า 8 กิโลเมตร ใชค้อนกรีตในการสรา้งกว่า 28 ลา้นตนั ซึ่งสามารถสรา้งสนามฟตุบอลได ้210 สนาม และใชเ้หลก็มากขนาด

สรา้งหอไอเฟลได ้380 หอเลยทเีดยีว เมือ่สรา้งเสร็จดา้นเหนือเขือ่นจงึเกิดอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่มเีนื้อทีก่ว่า 1,550 ตาราง

กิโลเมตร ระยะทางยาวลกึขึ้นไปทางเหนือเขือ่นอกีกว่า 160 กิโลเมตร มเีครื่องก าเนิดไฟฟ้า 18 เครื่อง มกี าลงัการผลติ 

12,600 เมกะวตัต ์จงึสามารถจ่ายไฟใหก้บัประเทศปารากวยัไดท้ ัง้ประเทศรวมท ัง้เมอืงใหญ่ของบราซลิท ัง้กรงุเซาเปาโล และ
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นครรีโอเดจาเนโร ไดอ้ย่างสบาย แต่ภายหลงัไดม้โีครงการเพิม่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็น 20 เครื่อง ภายในปี 2550 และสามารถ

เพิม่ก าลงัการผลติเป็น 14,000 เมกะวตัต ์ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฟิอส ดู อกีวัซู 

19.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงลิมา ประเทศเปรู ชื่อทางการคือ สาธารณรฐัเปรู เป็นประเทศที่ต ัง้อยู่ทางตะวนัตกของทวปีอเมริกาใต ้มี

พรมแดนตดิกบัหลายประเทศ  

22:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติฮอรเ์กจาเวซ ประเทศเปรู เมอืงหลวงชื่อ กรุงลมิา (Lima) ถูกต ัง้ขึ้นโดยฟรนัซสิโก ปีซาร์

โร ผูพ้ิชิตชาวสเปน โดยใหส้มญานามว่า นครแห่งเหล่ากษตัริย ์ (City of Kings) เป็นท ัง้ศูนยก์ลางการขนส่ง การเงนิ 

อุตสาหกรรม และวฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย เป็นเมอืงและเขตนครหลวงส าคญัที่สุดในทวปีอเมริกาใตม้านานกว่าสาม

ศตวรรษ ปจัจุบนัจ านวนประชากรเกือบหนึ่งในสามของท ัง้ประเทศอาศยัในเขตนครหลวงของเมอืงน้ี  ที่ต ัง้ของกรุงลมิาหอ้ม

ลอ้มดว้ยหุบเขาชียอง แม่น า้รีมกั และแม่น า้ลูริง ริมชายฝัง่แหง้แลง้ซึ่งอยู่ตดิกบัอ่าวในมหาสมทุรแปซฟิิก 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ ลมิา – เมืองโบราณปาชาคมามา – พพิธิภณัฑท์องค า – มหาวิหาร ลมิา  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางไปเยี่ยมชม เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) มีความหมายว่า ผูส้รา้งโลก เป็นเมืองโบราณที่

สนันิษฐานว่าสรา้งขึ้นระหว่างปี 800 

– 1450 ก่อนคริสตกาล ต ัง้อยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงลิมา ใน

อดีตปกครองโดยอาณาจกัรอินคา 

บริเวณโดยรอบเป็นที่ต ัง้ของปิระมดิ

หลากหลายรูปแบบที่ไดม้กีารขุ  ดค ้

นพบขึ้ น  และส่ วนที่ เ รี ย ก ไดว้่ า

สมบูรณ์ทีสุ่ดคอื วหิารปาชาคามา น า

ท่ า นส  า ร ว จ ภ า ย ในวิห า ร  แ ล ะ 

โบราณสถานโดยรอบ ทีไ่ดข้ดุคน้พบ 

ชมความยิ่งใหญ่ของเมอืงโบราณแห่ง

อาณาจกัรอินคาอีกแห่งหน่ึง วฒันธรรมในแถบน้ีใชเ้วลาก่อตวัมากกว่าหนึ่งหมื่นปีก่อนยุคอินคา ก่อนที่วฒันธรรมจะเริ่มแผ่

ขยาย มกีารก่อสรา้งวดัและแท่นบูชาทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ส  าหรบัการเคารพบูชาของชนเผ่าพื้นเมอืง ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั

แหล่งโบราณคด ีHuaca Hualiamarca ปิระมดิดนิขนาดใหญ่ ต ัง้ตระหงา่นใหน้กัท่องเทีย่วเก็บภาพและความน่าประทบัใจ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย จากนัน้ไปที ่พพิธิภณัฑท์องค า Gold Museum of Peru and Arms of the World ในพพิธิภณัฑท์องค าทีด่ทีีสุ่ดในอเมริกา

ใต ้นอกจากทองค า อาวุธยุทโธปกรณ์แลว้ ยงัมซีากมมัมีอ่กีดว้ย จากอารยะธรรมโบราณทีน่่าสนใจของกลุ่มชนเผ่าโบราณต่าง 

ๆ เกี่ยวกบังานโลหะ พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้มวีตัถตุ่าง ๆ จดัแสดง มากกว่า 7,000 ชิ้น รวมไปถงึผลงานทางศิลปะและหนิล  า้ค่าบาง

ชนิด นอกจากน้ียงัมอีาวุธต่างที่สะสมไวร้าว 20,000 ชิ้นจากท ัว่ทุกมมุโลก น าท่านเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงลมิา เพื่อชม โบสถ์

โรมนัคาทอลิก Basilica and Convent fo San Francisco วหิารยอดหอคอยแฝดประจ าเมอืง วหิารแห่งน้ีสรา้งขึ้นในช่วง

ศตวรรษที่ 16 ต ัง้ตระหง่านเป็นววิประกอบฉากกบัเมอืงทีส่ามารถมองเหน็จากทกุทีใ่นใจกลางเมอืงอย่างสวยงาม จากนัน้ให ้

ท่านไดเ้ดนิชมและถ่ายรูปบริเวณรอบ ๆ Plaza Mayor ในยามค า่คนื ชมมหาวหิารทีป่ระดบัไปดว้ยแสงไฟสทีอง  

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Hotel  ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก กรุงลมิา – เมืองกสุโก – วิหารดวงอาทิตย ์– ป้อมปราการซคัเซฮวัมนั – หบุเขาศกัดิ์สทิธิ์อรููรมับา 

Morning Call น าท่านเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตฮิอรเ์กซาเวซ เพือ่เดนิทางไปยงัเมอืงคุสโก อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเปรู 

เชา้ เดนิทางถงึ เมืองกสุโก เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเทอืกเขาแอนดสี บนความสูงประมาณ 3,300 เมตร เมอืงกุสโกเคยเป็นเมอืงหลวงของ

จกัรวรรดอิินคา หลงัจากสเปนมายึดครองและตัง้เมืองหลวงใหม่ที่ลิมา กุสโกก็ถูกลดความส าคญัลง แต่หลงัจากที่มีการ

คน้พบมาชูปิกชู ในปี พ.ศ. 2454 เมอืงกุสโกก็กลบักลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ส  าคญั จนในปี พ.ศ. 2526 องคก์รยูเนสโกได ้

ประกาศใหม้าชูปิกชูเป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง  

น าท่านชม วิหารแห่งดวงอาทิตย ์(Qorikancha) มคีวามหมายว่าลานทองค า และในอดตีสมยัอินคาก าแพงวหิารก็ปกคลุม

ดว้ยแผ่นทองค าจริง ๆ แต่เมือ่เมือ่สเปนเขา้ยึด

เ ป็นอาณา นิคม  พวก เข า ได ท้  า ล ายแล ะ

ปลน้สะดมบางส่วนของวิหารไป นกัล่าอาณา

นิคมชาวสเปนลอกโลหะล า้ค่าเกือบท ัง้หมดออก 

แลว้น าไปหลอมเพื่อส่งไปยงัยุโรป คุณสามารถ

เหน็ล่องรอยบนหนิที่เคยเป็นต าแหน่งยึดแผ่น

ทองค า  ภายหล ังวิหารแห่นน้ีไดถู้กบูรณะ

ก่อสรา้งส  านกั Santo Domingo ทบัตวัวิหาร

เดิมและส านกัดงักล่าวยงัคงอยู่มาถึงปจัจุบนั 

หอ้งขนาดเล็กของลานภายใน หอ้งสกัการะ

สายฟ้าและสายรุง้ หอ้งท  าพธิีบูชายญั จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการซคัเซฮวัมนั (Sacsayhuaman) เป็นป้อมปราการทาง

ตอนเหนือของเมอืงเมอืงกุสโก เมอืงหลวงเก่าแก่อาณาจกัรอนิคาโบราณ ตวัป้อมเป็นหนิขนาดใหญ่ แต่ละกอ้นสูงกว่า 6 เมตร 

ยาวสุด 400 เมตร เรียงตวัซอ้นกนัอย่างเป็นประนีตอยู่บนเขา นกัโบราณคดคีาดการณ์ว่าป้อมปราการ Sacsayhuaman ถูก
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สรา้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 900 – 1200 โดยหนิทุกกอ้นถูกจดัวางและถูกท  าใหเ้ป็นรูปร่าง 

จากเครื่องมือที่ไม่สามารถระบุชนิดได ้ จุดน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเลิศทาง

วศิวกรรมของชาวอนิคา 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม หบุเขาศกัดิ์สทิธิ์อรููรมับา (Urubamba Sacred Valley) ต ัง้อยู่ในหุบเขา

ของเทอืกเขาแอนดสี ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอินคาในอดตี มพีื้นที่

ครอบคลุมราว 60 กิโลเมตร ขนานไปกบัแม่น า้อูรูบมับา หรือทีรู่จ้กักนัในชื่อ แม่น า้

วลิคาโนตา้ ซึ่งมคีวามหมายว่า “แม่น า้ศกัดิ์สทิธิ์” เนื่องจากเสน้ทางสายน้ีในอดตีเชื่อ

กนัว่าเคยเป็นเสน้ทางแสวงบญุเสน้ส  าคญัของชาวอินคา ที่มจีุดหมายปลายทางอยู่

ทีม่าชู ปิกชู พื้นทีแ่ห่งนี้สดงใหเ้หน็ถงึวถิชีีวติเกษตรกรรมโบราณดัง้เดมิ  

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SONESTA POSADA DELINCA YUCAY HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่เจด็ นครโบราณ มาชู ปิกชู – ตลาดพื้นเมืองชาวอนิคา – เมืองกสุโก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าออกเดนิทางโดยรถโคช้อุทยานไปยงั นครโบราณ มาชู ปิกชู ที่ต ัง้ของนครโบราณของชาวอินคา บนความสูงกว่า 2,430 

เมตรจากระดบัน า้ทะเล มาชู ปิกชู เป็นซากเมอืงโบราณของอารยธรรมอินคา อดตีนัน้เมอืงแห่งน้ีเขา้ถึงไดย้าก มคีวามเรน้ลบั

และมหศัจรรย ์เพราะตัง้อยู่บนภเูขาสูงห่างไกล อนัเป็นภเูขาส่วนหน่ึงในแนวเทอืกเขาแอนดสีที่สูงใหญ่ทีสุ่ดในโลก นครแห่งนี้

สรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 เคยเป็น

ดนิแดนที่มคีวามเจริญรุ่งเรืองในยุคที่

อาณาจกัรอินคาที่อยู่ในยุคเฟ่ืองฟู แต่

เมื่ออาณาจกัรอินคาตอ้งล่มสลายดว้ย

การขยายอ านาจของสเปน ภายหลงั 

มาชู ปิกชู จึงถูกทอดทิ้ ง กลายเป็น

เมืองสาบสูญไปในช่วงศตวรรษที่ 16 

แ ล ะ ได ้ก ล ับ ก ล า ยม า เ ป็ นแ ห ล่ ง

ท่องเที่ยวในฝนัของนกัเดนิทางจากท ัว่

โลกอีกครั้งหลงัจากการคน้พบโดย 

Hiram Bingham ในปี ค.ศ. 1911 

ความมหศัจรรยข์อง มาชู ปิกชู นัน้คือ 

มีท  าเลต ัง้อยู่บนยอดเขาสูง และไม่
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สามารถมองเหน็ไดจ้ากเชิงเขา จงึท  าใหม้นัถูกซ่อนอยู่บนยอดเขาอย่างยาวนานหลงัจากการล่มสลายของอาณาจกัรอนิคา และ

เมื่อมกีารคน้พบก็ยิ่งท  าใหม้นุษยใ์นยุคปจัจบุนัอึ้งทึง่กบัความชาญฉลาดในการเลอืกต าแหน่งทีต่ ัง้ของเมอืง รวมไปถึงการวาง

ผงัเมอืงใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ และเอื้อต่อการด ารงชีพของชาวอินคา มกีารวางระบบน า้และการเกษตรกรรมไดอ้ย่างด ีมี

ศูนยก์ลางทางศาสนพธิี และยงัมสีิ่งก่อสรา้งทีเ่ชื่อมโยงต่อเรื่องราวของดาราศาสตรด์ว้ย สิ่งปลูกสรา้งต่าง ๆ  จะถูกสรา้งดว้ย

หนิใหล้ดหล ัน่ลงมาเป็นชัน้ ๆ ตามแนวเชิงเขา โดยมขี ัน้บนัไดหลายพนัข ัน้เป็นทางเดนิเชื่อมต่อกนั  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขา  

บ่าย น าท่านแวะ ตลาดพื้นเมือง เลอืกชมสนิคา้หตัถกรรมและงานฝีมือของชาวบา้น ซึ่งเป็นสนิคา้ที่ท  าขึ้นอย่างพถิีพถินั และมี

ลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง ใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบบ เราจะเหน็ชาวบา้นแต่งตวัดว้ยผา้พื้นเมอืง ใส่กระโปรง

ลวดลายงดงาม ถกัเปียสวยงาม สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบัสู่ เมืองกสุโก พกัผ่อนบนรถ 

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Hotel ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่แปด จตัรุสันกัรบ – โบสถล์าคมัปาเนีย – เมืองคุซโก – กรุงลมิา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ชมก าแพงหนิ 12 Side Stone ทีส่รา้งขึ้นโอบลอ้มเมอืงเก่าคูซโก ้ก าแพงน้ีสรา้งจากภมูปิญัญาของชาวอนิคาโบราณ 

โดยการน าหนิกอ้นใหญ่มาเรียงกนัสรา้งเป็นก าแพงเมอืงขนาดใหญ่  จากนัน้น าท่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงคูซโก ้ เยี่ยม

ชม จตรุสัอารม์ (Arms Square) หรือทีรู่จ้กัในนาม จตัรุสันกัรบ และบริเวณใกล ้ๆ กนันัน้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ โบสถล์าคมัปาเนีย 

(Church of la Compania de Jesus) โบสถท์ีอ่ยู่คู่เมอืงกุสโก ทีส่รา้งขึ้นในปี ค.ศ.1576 และไดร้บัการยกย่องว่าเป็นโบสถท์ี่

สรา้งแบบสถาปตัยกรรมโคโลเนียล บาโรค๊ ทีส่วยงาม  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ นานาชาตอิเลฮานโดร เวลาสโก อาสเตเต 

เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิอรเ์ก ซาเวซ รอเปลีย่นเครื่องเพือ่เดนิทางไปยงั อมัสเตอรด์มั  

20.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงลมิาไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติสคปิโฮลอมัสเตอรด์มั โดยสายการบนิเคแอลเอม็ โรยลัดตัช ์แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่KL744 ใชเ้วลาเดนิทาง 12.30 ชัว่โมง โดยประมาณ *** บนิขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล *** 

 

วนัที่เกา้ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อมัสเตอรด์มั – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ) 

15.20 น. เดนิทางถงึท่า ท่าอากาศยานนานาชาตสิคปิโฮลอมัสเตอรด์มั พกัผ่อนตามอธัยาศยัเพือ่รอเปลีย่นเครื่อง 

17.50 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยสายการบนิเคแอลเอม็ โรยลัดตัช ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KL 875 

ใชเ้วลาเดนิทาง 11.00 ชัว่โมง โดยประมาณ *** บนิขา้มเสน้แบ่งเขตเวลาสากล *** 
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วนัที่สบิ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ) 

09.50 น. เดนิทางถงึกรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) โดยสวสัดภิาพและดว้ยความประทบัใจ 

 

****************************************************************************************************** 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการบริการ 

เที่ยวฟิน ลาตนิอเมริกา บราซิล อกิวาซู เปรู มาชูปิกชู 10 วนั 6 คนื โดย AF  

โดย สายการบนิ แอรฟ์รานซ ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

19 – 28 ต.ค. 2562 199,999 20,900 

 

หมายเหต ุ; โปรแกรมน้ีไม่มีหอ้งพกัชนิดที่พกั 3 ท่าน 

 กรณีที่มาไม่ครบคู่ ตอ้งใชห้อ้งพกัแบบเด่ียวเท่านั้น 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมมีไฟลทบ์ินภายใน ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัจอยแลนด ์ 

 

การเดินทางไปทวีปอเมริกาใต ้ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าการฉีดวคัซีนป้องกนัไขเ้หลอืง 

และน าใบรบัรองติดตวัไปดว้ยตลอดการเดินทาง  

หากลมืหรือหาย อาจมีผลกระทบต่อการเดินทางเขา้ประเทศนั้นๆ ได ้

 
อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✔ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

✔ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✔ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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✔ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✔ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋า 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. เท่านั้น 

✔ ค่ารถรบั – สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไมร่วม 

× ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

× ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้

อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุ

มของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 84 USD ทรปิ/ท่าน  

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์คนละ 30 USD ทรปิ/ท่าน 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น 

โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 30 วนัท าการ มิเช่นนั้นบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้ นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
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1. ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ยกเลกิการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั 

รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน ้ามนั 

หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้

ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บรษิทัขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้

แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัค่าบรกิารนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น 

หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง 

ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 10-15ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดินทาง 16-19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม 
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การก่อการรา้ย และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ 

กบัการกระท าดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม 

ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลือกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ 

จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบนิ 

บรษิทัขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง 

หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 

ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสดุวสิยั 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรอื เวลาบิน 

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเป

ลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

21. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 


