27 ก.พ. 63
23.00 น.

หมายเหตุ

28 ก.พ. 63
02.00 น.
06.00 น.
08.05 น.
15.25 น.

18.00 น.

29 ก.พ. 63

สนามบินสุวรรณภูมิ

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ อง
สัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 30 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื ่องบิน , เช่ารถ
โค้ช, จองทีพ่ กั , ร้านอาหาร สถานทีเ่ ข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณี ทีเ่ กิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่ วบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเทีย่ วบิน
(ขึ้นเครื ่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ , การถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง
ทาให้การเดิ นทางล่าช้า หรื อเหตุสุดวิสยั อื ่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มี สิทธิ์ ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว
และหากมี ค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ เกิ ดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็ นสิ่งทีท่ างบริ ษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ) - ริโอ เดจาเนโร (บราซิล)

สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสูน่ ครดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK371
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูน่ ครริ โอ ประเทศบราซิล โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ EK247
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแอนโตนิโอ คาร์ ลอส โจบิม นครริโอ เดจาเนโร ประเทศ
บราซิล เมืองริโอ เดจาเนโร หรื อ “แม่น ้าแห่งเดือนมกราคม” ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่งดงาม
ที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก ด้ วยชายหาดชื่อดัง โคปาคาบานา และ อีปาเนมา ที่ คนทัว่ โลก
กล่าวขวัญถึง รวมถึงเทศกาลคาร์ นิวลั เทศกาลรื่ นเริงประจาปี ของชาวแซมบ้ า ที่โลก
ต้ องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอันอลังการที่สดุ ที่โลกเคยมีมา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA HOTEL 5* หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวนครริโอ เดอจาเนโร - รูปปั ้นพระเยซูคริสต์ - ซูการ์ โลฟ - สนาม
ฟุตบอลมาราคานา - ชมขบวนพาเหรดในเทศกาลคาร์ นิวัล (2020
RIO CARNIVAL CHAMPION’S PARADE)

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

พฤหัสบดี

ศุกร์

(ใช้ เวลาในการบิน 7 ชัว่ โมง )
(ใช้ เวลาในการบิน 14 ชัว่ โมง
20 นาที)

Local
www3.hilton.com

เสาร์

หน้า 1 จาก 9

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

08.00 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้าขึ ้นสูย่ อดเขาซูการ์ โลฟ (Pao De Acucar) หรื อภูเขาก้ อน
น ้าตาลที่ตงอยู
ั ้ ่เคียงข้ างกับยอดเขากอร์ โกวาโด แต่มีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของรูปปัน้
พระเยซูคริสต์ เพื่อไปชมทัศนียภาพแบบ 360 องศาของเมืองริโอ จากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่
ยอดเขากอร์ โกวาโด จุดหมายปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวที่ยืนคูก่ บั สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลกที่มนุษย์สร้ างขึ ้นนัน่ ก็คือ “รูปปัน้ พระเยซูคริสต์” แห่งเมืองริโอ เดจาเนโร (Rio de
Janeiro) สัญลักษณ์อนั โด่งดังของบราซิล ถูกคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลกยุคใหม่

Buffet

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะสู่ เอสตาดิโอ โด มาราคานา สนามฟุตบอลขนาดยักษ์จคุ นได้ 103,022 คน
เพื่อให้ ท่านได้ ซื ้อของที่ระลึกจากทีมบราซิล เมืองริโอ มีสวนพฤกษศาสตร์ ขนาดใหญ่
ต้ นไม้ ดอกไม้ นานาพันธุ์ที่นาเข้ าจากประเทศทังในแถบลาติ
้
นอเมริกา อเมริกา และยุโรป
ซึ่งมีการจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ และมีจดุ เด่นอยู่ที่ บัววิกตอเรี ยขนาดใหญ่ และทิว
แถวของต้ นปาล์มที่ถกู ปลูกไว้ เป็ นแนวสวยงาม ท่ามกลางความเขียวขจี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

Local

17.00 น.

19.00 น.

น าคณะเดิ น ทางเข้ า สู่ Sambodromo ซึ่ งเป็ น สถานที่ จั ด งานคาร์ นิ วัล ซึ่ง เป็ น
เทศกาลรื่ นเริ งประจาปี ของชาวแซมบ้ า ที่โลกต้ อ งตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอัน
อลังการที่สดุ ที่โลกเคยมีมา พาท่านชมขบวนพาเหรดอันงดงามตระการตา และ
ร่ ว มเป็ นก าลั ง ใจให้ กั บ ผู้ แข่ ง ขั น ขบวนพาเหรด 6 ที ม สุ ด ท้ าย 2020 RIO
CARNIVAL CHAMPION’S PARADE (แจ้ งผลการตัดสินผู้ชนะเวลาประมาณ
02.25-03.50 น.) ***รวมตั๋วเข้ าชมงาน / Grandstands Ticket แล้ ว***

1 มี.ค. 63
08.00 น.
11.00 น.

12.00 น.
บ่าย
15.50 น.
18.05 น.
19.00 น.

2 มี.ค. 63

Chinese

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA HOTEL 5* หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www3.hilton.com

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
ผ่านชมย่านชุมชนแออัดที่ฟาเวลา (Favela) เป็ นภาพของบ้ านเรื อนปลูกไล่กนั ไปบน
ภูเขาหลายร้ อยหลายพันหลัง ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ นักเตะชื่อดังหลายคนก็เติบโต
มาจากที่นี่ทงั ้ โรนัลโด, โรนัลดินโญ

Buffet

ผ่ านชมชุมชนฟาเวโล - บินสู่เมืองอิกวาซู

อาทิตย์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองอิกวาซู โดยสายการบิน GOL LINHAS AEREAS เที่ยวบินที่
G3 2074
ถึงสนามบิน Cataratas International airport รถรอรับคณะแล้ วเดินทางเข้ าสูอ่ ทุ ยาน
แห่งชาติน ้าตกอิกวาซู 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ ครอบคลุม
พรมแดนระหว่างประเทศอาร์ เจนตินาและบราซิล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 5* หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Chinese

ชมนา้ ตกอิกัวสุ (ฝั่ งอาร์ เจนตินา) - ล่ องเรือชมนา้ ตก - ท่ องป่ าร้ อนชืน้

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

(ใช้ เวลาในการบิน 2 ชัว่ โมง
15 นาที)

Local
www.bourbon.com

จันทร์
หน้า 2 จาก 9

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

3 มี.ค. 63
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
19.45 น.
22.10 น.

4 มี.ค. 63
07.00 น.
08.00 น.
09.56 น.
11.23 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชมความงามของน ้าตกอิกวาซู (ฝั่งอาร์ เจนตินา) ฝั่งด้ านนี ้หนาแน่นไปด้ วยป่ าร้ อนชื ้น
และกิจกรรมในการเที่ยวชมน ้าตกอย่างมากมาย นา้ ตกอิกวาซู ประกอบไปด้ วยนา้ ตก
275 แห่ง สูงระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละน ้าตกมีชื่อเรี ยกโดยเฉพาะ ขนาดของน ้าตก
กว้ างประมาณ 4 ก.ม. นับเป็ นน ้าตกที่กว้ างที่สดุ ในโลก ใหญ่กว่าน ้าตกไนแองการ่ า 30
เท่า น ้าตกส่วนใหญ่อยู่ในอาร์ เจนตินาราว 90% พื ้นที่ป่าริมน ้าตกเป็ นเขตคุ้ม ครอง
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขตร้ อนที่มีอยู่อย่างชุกชุม เช่น นกไทนามัส แมวป่ าโอเซล เสือจากัวร์
สมเสร็จ เพ็คคารี และสัตว์นานาชนิดอีกมากมาย เส้ นทางเดินชมน ้าตกจุดสูงสุดคือ
Devil’s Throat จุดที่ท่านจะยืนเหนือน ้าตก สัมผัสละอองน ้าจากด้ านบน และตื่นตาตื่น
ใจกับต้ นกาเนิดของสายน ้าตก จากนันเปลี
้ ่ยนวิวทิวทัศน์บนเส้ นทางเดิน Upper Trail
และ Lower Trail ที่ให้ ความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ท่านรอคอย “ล่องเรื อชมน ้าตก” เรื อขนาดความจุ 30 ที่นงั่
แล่นไปตามสายน ้าจนเข้ าสูเ่ ขตม่านน ้าตก ที่ฝ่าด่านของสายน ้าอันเชี่ยวกราก และ
สายน ้าตกที่สง่ เสียงกึกก้ องมหึมา ที่ท่านไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ดีๆ ของความ
งามแบบธรรมชาติอย่างแท้ จริง สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางกลับสูท่ ี่พกั โรงแรมเพื่อ
รับสัมภาระ และรอรถโค้ ชออกเดินทางสูส่ นามบิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT 5* หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ชมนา้ ตกอิกัวสุ (ฝั่ งบราซิล) - บินสู่ลิมา

Buffet

Local

Local
www.bourbon.com

อังคาร

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน ้าตกอิกวาซู (ฝั่ งบราซิล) มีต้นกาเนิดจากแม่นา้ อิกวาซู
ที่ไหลมาจากที่ ราบสูงปารานา และตกจากขอบที่ ราบสูงขนาดใหญ่ ลงสู่พืน้ ที่ ราบเกิน
เป็ นนา้ ตกขนาดใหญ่ มหึมา ถึงแม้ น ้าตกโดยส่วนใหญ่ จะอยู่ฝั่งอาร์ เจนตินา แต่ท่าน
สามารถสัม ผัส สายน า้ ตกอย่ า งใกล้ ชิ ด ด้ ว ยทางเดิ น สะพานไม้ ที่ อ อกแบบเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวทุกคนได้ ช่มุ ฉ่าไปกับสายน ้าตกอย่างใกล้ ชิดที่สดุ ละอองของสายน ้าในช่วง
หน้ าร้ อนจะมีปรากฏการณ์ร้ ุงกินน ้าให้ ท่านได้ ชม
(ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะขึ ้น Helicopter ชมวิวทิวทัศน์และความยิ่งใหญ่บน
มุมสูง ค่าเฮลิคอปเตอร์ 130 US$ / ท่าน กรุณาแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ลว่ งหน้ า)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยาน
Local
ออกเดินทางสูเ่ มืองลิมา ประเทศเปรู โดยสายการบิน LATAM AIRLINES โดยเที่ยวบิน (ใช้ เวลาในการบิน 4 ชัว่ โมง 25
ที่ LA2442
นาที)
ถึงสนามบิน Jorge Chávez International Airport ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง แล้ วนา
ท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES HOTEL, LIMA 5*
www.casa-andina.com
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ลิมา - คุสโก - หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ SACRED VALLEY

พุธ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน
(ใช้ เวลาในการบิน 1 ชัว่ โมง 27
เดินทางสูเ่ มืองคุสโก โดยสายการบินภายในประเทศ LA2027
นาที)
ถึงสนามบินเมืองคุสโก (Cuzco) อดีตเมืองหลวงศูนย์กลางอาณาจักรอินคา บน
เทือกเขาแอนดีส ที่ตงอยู
ั ้ ่สงู กว่าระดับน ้าทะเลกว่า 3,400 เมตร คุสโกเป็ นเมืองที่สวย
และมีเสน่ห์ในตัวเอง อีกทั ้งยังเป็ นจุดเริ่มต้ นการเดินทางสูด่ นิ แดนศักดิส์ ทิ ธิ์ของชาวอิน
คาที่เรี ยกกันว่า “อินคาเทรล” นาคณะเที่ยวชมเมืองคุสโก ชมสถาปัตยกรรมยุคก่อน

อินคา, อินคา, สเปน และรวมไปถึงอารยธรรมสมัยใหม่ ปลาซ่าเดออาร์ มสั (Plaza
de Armas) จัตรุ ัสกลางเมือง แหล่งพบปะของชาวอินคา ตรงกลางเป็ น
สวนสาธารณะ มีน ้าพุ รูปปัน้ ล้ อมรอบด้ วยอาคารเก่า ๆ เรี ยงรายด้ วยร้ านค้ าและ
ร้ านอาหารที่ทนั สมัย บรรยากาศย้ อนยุคแบบชิลล์เอ๊ าท์ ชมโบสถ์แห่งเมือง
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Cathedral of Cusco ก่อสร้ างขึ ้นในยุคอาณานิคม สถาปัตยกรรมแบบโกธิค
โบสถ์แห่งนี ้ก็สร้ างขึ ้นบนฐานของราชวังเดิมของชาวอินคาและยุคก่อนอินคา
13.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แล้ วนาคณะเดินทางเพื่อชมโบราณสถานแซคไซวามา (Sacsayhuaman) อดีต
ป้อมปราการขนาดใหญ่ สร้ างจากหินแกรนิตเรียงเข้ ามุมกันหินแต่ละก้ อนหนัก
90-120 ตัน ไม่มีทราบแน่ชดั ว่าใครเป็ นผู้สร้ าง (ก่อนยุคอินคา) และสร้ างไว้ เพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร หลักฐานทางโบราณคดีบง่ บอกว่า ใช้ ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ปัจจุบนั มีงานเทศกาลเฉลิมฉลองทุก ๆ ปี ในวันที่ 24 มิถนุ ายน โดยมีผ้ คู น
แต่งกายชุดพื ้นเมืองออกมาเต้ นรากันอย่างงดงาม แล้ วเดินทางต่อสู่ “หุบเขา

19.00 น.

5 มี.ค. 63
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

ศักดิส์ ทิ ธิ์” (Sacred Valley) หรื อหุบเขาอูรูรัมบา (Urubamba) ตังอยู
้ ่ในหุบเขาของ
เทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู ใกล้ ๆ กับเมืองคุสโก้ ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรอินคาในอดีต มีพื ้นที่ครอบคลุมราว 60 กิโลเมตร ขนานไปกับแม่น ้าอูรูบมั บา
(Urubamba River) หรื อที่ร้ ูจกั กันในชื่อ แม่น ้าวิลคาโนต้ า (Vilcanota) หรื อ วิลคามายู
(Wilcamayu) ซึ่งมีความหมายว่า “แม่น ้าศักดิส์ ทิ ธิ์”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CASA ANDINA PREMIUM VALLE SAGRADO HOTEL &
VILLAS 5* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

นั่งรถไฟไต่ เขาขึน้ มาชู ปิ กชู - คุสโก - วิหารสุริยะเทพ - ป้ อมปราการ
อินคา

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูเ่ มือง โอลันตาทัมโบ (Ollantaytambo) เพื่อขึ ้นรถไฟสูน่ ครโบราณของ
อาณาจักรอินคา มาชู ปิ กชู (Machu Picchu) ที่ได้ รับการโหวตให้ เป็ น New 7
Wonders of the world และได้ จดั อันดับแลนด์มาร์ กที่สาคัญที่สดุ ในโลก ทังความ
้
ยิ่งใหญ่ และความสาคัญในประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมโบราณของชาวอินคา มาชูปิก
ชู เมืองสาบสูญแห่งอินคา นครกลางฟ้าแห่งนี ้ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนเดส ประเทศ
เปรู เนื ้อที่ประมาณ 13 ตร.กม.ของหุบเขาอุรุบมั บ้ า ที่ความสูง 2,430 เมตร
ระดับน ้าทะเล เป็ นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรื องในอดีต ถูกทิ ้งร้ างเอาไว้ และถูกปกคลุม
อยู่ด้วยป่ าดงดิบนานนับศตวรรษ นักผจญภัยชาวอเมริกนั ฮีราม บิงแฮม ได้ ถกู พาไป
หามันในปี ค.ศ.1911 โดยเด็กหนุ่มท้ องถิ่นวัยเพียง 10 ขวบ ปัจจุบนั เชื่อกันว่า ที่นี่เป็ นที่
พักผ่อนของชนชันสู
้ งชาวอินคา คาดว่าสร้ างขึ ้นราวปี ค.ศ. 1450 โดยจักรพรรดิปาชากูตี
ของชาวอินคา มาชูปิกชู ถูกปล่อยทิ ้งไว้ นบั ร้ อยปี เพราะชาวสเปนได้ เข้ ามาล่าอาณา
นิคม และฆ่าชาวเปรูและชาวอินคา เมืองอินคาเลยถูกปล่อยร้ างไว้ จนกระทัง่ ฮีรามมา
ค้ นพบ แล้ วแพร่กระจายข่าวไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าชมนครที่สาบสูญ "The Lost City of the Incas" โบราณสถานถูกสร้ างเป็ น
ลักษณะขันบั
้ นไดไล่ลงมาตามความชันของหุบเขา แต่ละชันสู
้ ง 3-4 เมตร มีจานวน
ทังหมด
้
40 ชันซึ
้ ่งถูกเชื่อมถึงกันด้ วยบันไดกว่า 3,000 ขัน้ และมีสงิ่ ก่อสร้ างซึ่งสร้ างด้ วย
หินกว่า 200 หลัง สมมติฐานจากนักสารวจและผู้ค้นพบ เปิ ดเผยว่ามาชูปิกชู เคยถูก
ปกครองโดยนักบวชของลัทธิบชู าสุริยะ และมีการทาพิธีถวายหญิงสาวเป็ นเครื่ องสังเวย
แก่พระเจ้ าของพวกเขา
ที่นี่ยงั เป็ นป้อมปราการสุดท้ ายของชาวอินคาที่ตอ่ สู้กบั ชาว
สเปนอีกด้ วย อีกสมมติฐานหนึ่งว่า มาชูปิกชู น่าจะเป็ นที่พกั ตากอากาศสาหรับเชื ้อพระ
วงศ์ในฤดูร้อน ประกอบด้ วยวัง มีวหิ ารและคฤหาสน์ ล้ อมอยู่รอบ ๆ รวมไปถึงที่พกั ของ
ผู้ทางานในสถานที่นนั ้ ๆ ด้ วย คาดว่าน่าจะมีผ้ อู าศัยอยู่ไม่เกิน 750 คน จนกระทัง่ ถูก
ชาวสเปนมายึดดินแดนในอีก 80 ปี ตอ่ มา
จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางกลับสูเ่ มืองโอลันตาทัมโบ โดยทางรถไฟ ซึ่ง
ท่านจะได้ สมั ผัสกับทิวทัศน์อีกฟากฝั่งของรถไฟตลอดเส้ นทางการไต่ลงจากเทือกเขา
แอนดิส รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วเดินทางกลับเมืองคุสโก้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CASA ANDINA PREMIUM CUSCO HOTEL 5* หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

Local

Local
www.casa-andina.com

พฤหัสบดี
Buffet

Buffet Lunch

Local
www.casa-andina.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6 มี.ค. 63
07.00 น.
10.18 น.
11.15 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

7 มี.ค. 63
07.00 น.
14.45 น.

คุสโก - ลิม่า - เที่ยวชมเมืองหลวงของเปรู

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองลิมา่ ประเทศเปรู โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองลิมา่ รถปรับอากาศรอรับคณะแล้ วออกเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวกรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศเปรู ศูนย์กลางการ
ขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้ วย ลิมาตังขึ
้ ้นโดยฟรันซิส
โก ปี ซาร์ โร ผู้พชิ ิตชาวสเปน ในปี ค.ศ. 1535 โดยให้ ชื่อว่า นครแห่งกษัตริย์ (City of
Kings) ลิมา เป็ นเมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรู และนครหลวงที่สาคัญที่สดุ ในทวีป
อเมริกาใต้ ประเทศเปรูมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของอเมริกาใต้ และเป็ นต้ นกาเนิด
ของแม่น ้าอเมซอน เป็ นประเทศที่มีความหลากหลายในด้ านชาติพนั ธุ์ ชนพื ้นเมืองเชื ้อ
สายสเปนผสมกับอินเดียนแดง, อัฟริกา, จีน, และญี่ปนที
ุ่ ่เข้ ามาตังรกราก
้
นาวัฒนธรรม
มาเผยแพร่อย่างลึกซึ ้ง นาท่านเข้ าสูศ่ นู ย์กลางประวัตศิ าสตร์ เมืองลิมา" (Historic
Centre of Lima) ตังอยู
้ ่ในใจกลางเมืองลิมา ประกอบไปด้ วยเหล่าอาคาร รวมไปถึง
สิง่ ก่อสร้ างที่มีความสาคัญหลายแห่ง ซึ่งต่อมาได้ ถกู ประกาศให้ เป็ นมรดกโลก ในปี
1988 ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตรุ ัสเก่าแก่จุดกาเนิดของเมือง รอบจัตรุ ัสนัน้
เรี ยงรายไปด้ วยเหล่าอาคารที่มีสาคัญ อาทิทาเนียบประธานาธิบดี, วังอาร์ คบิชอป
(Archbishop Palace), วิหารแห่งลิมา (Lima Cathedral) วิหารคาทอลิกที่สร้ างขึ ้นเมื่อ
ครัง้ สเปนเข้ ามายึดครอง, ศาลาเทศบาลเมือง สร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม นาท่าน
เข้ าสูย่ ่าน San Isidro เพื่อไปชมโบราณสถานอันลือชื่อ อัวกา อัวยามาร์ กา (Huaca
Huallamarca) ปิ รามิดสมัยพรี อินคา เชื่อกันว่าชาวเปรูในอตีตได้ สร้ างไว้ เพื่อบูชาเทพ
เจ้ าโดยสร้ างจากอิฐผสมกับดิน ซึ่งปัจจุบนั ทางรัฐบาลเปรูได้ ทาการบูรณะซ่อมแซม ให้
อยู่ในสภาพเดิม นาคณะเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรมย่าน มิราฟอเรส (Miraflores) เมืองตาก
อากาศที่สดุ แสนโรแมนติค ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ร่มรื่ นด้ วยสวนสาธารณะและชายหาด
ที่งดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES HOTEL, LIMA 5*
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ลิม่า - บินสู่กรุงซานเตียโก (สาธารณรัฐชิลี) - เที่ยวชมเมือง สนามบินซานเตียโก - ดูไบ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

ออกเดินทางสูก่ รุงซานเตียโก โดยสายการบินภายในประเทศ

***ไม่ มีอาหารกลางวันบริการ เนื่องจากอยู่ระหว่ างบิน***

ศุกร์
Buffet
(ใช้ เวลาในการบิน 1 ชัว่ โมง 32
นาที)
Local

Local
www.casa-andina.com

เสาร์
Buffet
(ใช้ เวลาในการบิน 3 ชัว่ โมง 37
นาที)

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงซานเตียโก (Santiago De Chile) เมืองหลวง
ของประเทศชิลี นาคณะเที่ยวชมกรุงซานติอาโก (Santiago De Chile) เป็ นเมือง
หลวงของประเทศชิลี (Chile) ตั ้งอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก และถูกโอบล้ อมไปด้ วย
เทือกเขาแอนดีส เป็ นเจ้ าของสถิติประเทศที่ยาวที่สดุ ในโลก ด้ วยความยาวกว่า
4,300 กิโลเมตร แต่กว้ างแค่เพียง 180 กิโลเมตร มีความหลากหลายของภูมิ
ประเทศ ตั ้งแต่ทะเลทรายที่แห้ งแล้ งที่สดุ ในโลก ธารน ้าแข็ง และฟยอร์ ด
นอกจากนี ้ยังมีภเู ขาไฟรายล้ อมอีกหลายแห่ง เป็ นประเทศที่ตั ้งอยู่บนวงแหวนแห่ง
ไฟ หรื อ "ring of fire" ซึง่ เป็ นเขตรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ที่จะส่งผลให้ เกิด
แผ่นดินไหว แล้ วนาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ ทาเนียบประธานาธิบดี (Palacio de
la Moneda) สร้ างแบบนีโอคลาสสิค ในปี ค.ศ. 1799) โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
, ศาลฎีกา (Palacio de los Tribunales de Justicia) เป็ นศิลปะแบบกรี ก-โรมัน,
จตุรัสอาร์ มสั (Plaza de Armas) รายล้ อมรอบไปด้ วย ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ แห่งชาติ และมหาวิหาร (Metropolitan Church) ตลาดกลาง
(Mercado Central) ตลาดอาหารทะเลสด บรรยากาศแบบท้ องถิ่น เนินเขาซาน
ตาลูเซีย (Cerro Santa Lucia) มีปราสาทฮิดาลโก (Castillo Hidalgo) เป็ นป้อม
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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ปราการในอดีต
20.00 น.

8 มี.ค. 63
02.15 น.

9 มี.ค. 63

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

สนามบินซานเตียโก - สนามบินดูไบ

Local

สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสูน่ ครดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK246
*เครื่ องแวะพักที่สนามบิ นนานาชาติ เซาเปาโล กัวรูลโฮส 1 ชัว่ โมง 50 นาที (0655-0845)*

สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

อาทิตย์

(ใช้ เวลาในการบินรวม
29 ชัว่ โมง 40 นาที)

จันทร์

05.10 น.
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.50 น.
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK370
17.55 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
No TKT
Period
SGL Supp
Adults
With Bed
No Bed
ADL / CHD

27 ก.พ.-9 มี.ค. 2563
ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

280,000.-

266,000.-

252,000.-

23,500.-

-76,000.-/-60,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบิน EK อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ ้น
เครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน
20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่า
ระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้






ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรม คิดอัตรา 4$ ต่อท่าน / วัน
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 60,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึ่งเงิน
มัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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1.
2.
3.
4.
5.

เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือ โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) :
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-30 วัน
หักมัดจา 60,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่าที่เกิดขึ ้นตามจริง และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และ
ต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป (ทังนี
้ ้นักท่องเที่ยวต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการยื่นวีซ่า ในกรณีที่คณะไม่สามารถออกเดินทาง
ได้ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จาเป็ นต้ องอิงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินคืนค่าบริการให้ แก่นกั ท่องเที่ยวตาม
ประกาศของคณะกรรมการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็ นสาคัญ)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่ า 10 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิม่ เติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) :
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ /
เงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ป EK ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ / กรณีออกตัว๋ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ไม่สามารถทาการ Refund ค่าตัว๋ ได้
รวมถึงเปลี่ยนวันเดินทาง หรื อเปลี่ยนเส้ นทางการเดินทางได้ / กรณีผ้ โู ดยสารไม่สามารถเดินทางได้ ตามกาหนด และไม่ได้
ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินทังไป-กลั
้
บ และทาการแจ้ งสายการบินก่อนทาการบิน (แจ้ งในเวลาที่สานักงานสายการบินเปิ ดทาการ
เท่านัน)
้ ผู้โดยสารจะสามารถขอภาษีน ้าคืนจากสายการบินได้
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) :
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมล์ของสายการบินเอมิเรสต์
ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
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โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation) :
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่มีเครื่ อ งปรั บอากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มีอุณ หภูมิต่า เครื่ อ งปรั บอากาศที่ มีจ ะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระ
เงิน
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family) :
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อแนะนาสาหรับการฉีดไข้ เหลือง ควรฉีดอย่
ดอย่างน้ อย 1 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง

วัคซีนไข้ เหลืองนับว่าเป็ นวัคซีนพิเศษ ซึ่งโดยปกติแล้ วคนไทยเราไม่ได้ ฉีด เนื่องจากไม่มีโรคนี ้ในประเทศไทย ดังนันจึ
้ งมี
เพียงบางโรงพยาบาลเท่านันที
้ ่มีวคั ซีนไข้ เหลืองให้ บริการ และสามารถออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้ ได้ ตาม
ข้ อกาหนดขององค์การอนามัยโลก
ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้ เหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ ที่
1. คลินิกเวชศาสตร์ ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่ องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 หรื อ 02-306-9145
2. คลินิกเสริมสร้ างภูมิค้ ุมกันและอายุรศาสตร์ การท่ องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161
3. สถาบันบาราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430
4. ด่ านควบคุมโรคติดต่ อระหว่ างประเทศต่ างๆ (กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้ า)
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 02-535-1482, 02-535-4245
- ท่าเรื อกรุงเทพ(คลองเตย) โทร 02-240-2057
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทร 053-922-133, 053-200-647
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทร 074-251-548
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร 076-351-128
- ท่าเรื อแหลมฉบัง
โทร 038-409-344, 081-996-1375, 086-790-7739
- ท่าเรื อสงขลา
โทร 074-331-206, 074-332-641
- ท่าเรื อภูเก็ต
โทร 076-212-108
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- ท่าเรื อศรี ราชา
- ท่าเรื อมาบตาพุด

โทร 038-409-344, 081-653-1030
โทร 081-683-3110

ข้ อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้ เหลือง
1. ต้ องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
2. ควรตรวจสอบว่ามีข้อห้ ามหรื อข้ อควรระวังในการฉีดวัคซีนหรื อไม่ ถ้ ามีหรื อไม่แน่ใจ ควรรี บปรึกษาแพทย์
3. ต้ องนาสาเนาหนังสือเดินทาง ในวันพบแพทย์ มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
ข้ อห้ ามในการฉีดวัคซีนไข้ เหลือง
1. เด็กทารกอายุต่าากว่า 6 เดือน
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมคิ ้ มุ กันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วย AIDS, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง, ผู้ป่วยที่ได้ รับยาเคมีบาบัด หรื อใช้ ยากดภูมคิ ้ มุ กัน
3. ผู้ป่วยที่มีโรคของต่อมไทมัส รวมถึงโรค Thymoma และ Myasthenia Gravis
4. ผู้ป่วยที่การแพ้ วคั ซีนไข้ เหลือง หรื อส่วนประกอบของวัคซีนไข้ เหลืองชนิดรุนแรง
หมายเหตุ
ปัจจุบนั มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าการได้ รับวัคซีนไข้ เหลืองเพียง 1 โด๊ ส จะมีภมู คิ ้ มุ กันอยู่ได้ ตลอดชีวติ และ
องค์การอนามัยโลกได้ ยืนยันว่าไม่จาเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนไข้ เหลืองกระตุ้นทุก ๆ 10 ปี อย่างไรก็ตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายของประเทศสมาชิกบางส่วน รวมทังประเทศไทย
้
ยังไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงมีข้อบังคับระบุว่า
หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้ เหลืองจะมีอายุ 10 ปี ทาให้ ผ้ เู ดินทางที่เคยฉีดวัคซีนไข้ เหลืองมาแล้ วมากกว่า 10 ปี และจะ
เดินทางเข้ าประเทศที่มีเขตติดต่อของโรคไข้ เหลือง ยังคงต้ องปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนและออกหนังสือรับรอง
ใหม่

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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