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21 วนั แกรนด์อเมริกาใต้ ริโอคาร์นิวลั 2020  

 (อาร์เจนตนิา – คาลาฟาเต้ – บราซิล –ชิล ี– เกาะอสีเตอร์–เปรู – โคลอมเบีย) 
 

 

 
22 กมุภาพนัธ์ – 13 มีนาคม 2563 

409,900 บาท 
(สะสมไมล์กลุ่มพนัธมติร Star Alliance – ROP ได้ 50%...ที่น่ังจ ากดัมาก)  

 

บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – เอลคาลาฟาเต้ – ธารน า้แข็งเปอร์ริโต โมริโน – น า้ตกอกิวาสุ  (2 ฟากฝ่ังทั้ง บราซิลและ
อาร์เจนตินา) – ล่องเรือเจทมาคูโค – ริโอเดอจาเนโร – เคเบิล้คาร์ขึน้ชูการ์โลฟ –  พระเยซูคริสต์ใหญ่ทีสุ่ดในโลก  

 ชมขบวนคาร์นิวลั รอบแชมเป้ียน (ทีน่ั่ง Front Box) – ชิล ี– ซานเตียโก – เกาะอสีเตอร์ – รูปป้ันโมอาย   
 ลมิา (เปรู) ถิ่นก าเนิดจักรวรรดิอนิคา – คูซโก้ – มาชูปิคชู – โบโกตา (โคลอมเบีย) 
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21 วนั แกรนด์อเมริกาใต้ ริโอคาร์นิวลั 2020  

(อาร์เจนตินา – คาลาฟาเต้ – บราซิล –ชิล ี– เกาะอสีเตอร์–เปรู – โคลอมเบีย) 

 
 
 

22 ก.พ.2563  กรุงเทพ – อสิตันบูล  
 

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.55 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
เท่ียวบิน  

*** หมายเหตุ ท่านทีเ่ดินทางในช้ันธุรกจิ สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส มีบริการ wifi on board ฟรี ตลอดการเดินทาง,  
ส าหรับช้ันนักท่องเทีย่ว มีบริการไวไฟ ฟรี 30 นาที*** 

 

23 ก.พ.2563  อสิตันบูล – บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา)  
 

 

06.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน  TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล ตามอธัยาศยั (สนามบินแห่งใหม่ใหญ่กวา่เดิมมาก) 

10.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนติน่าโดยสาย
การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 18.10 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบริการบนเคร่ืองบิน 

22.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา   
  น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร    
  น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อใหท้่านไดพ้กัผอ่นและปรับเวลา หลงัผา่นการเดินทางขา้มทวีป

สู่ประเทศอาร์เจนตินา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประเทศในทวปีอเมริกาใต ้ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Dazzler by Wyndham Buenos Aires Palremo Hotel  **** หรือเทยีบเท่า 
 
24 ก.พ. 2563  บัวโนสไอเรส – เอล คาลาฟาเต้ –ชมธารน า้แข็ง เปริโต มอเรโน ณ อุทยานแห่งชาติ ลอส กลาเซียร์  
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน เดินทางสู่เมือง เอล คาลาฟาเต ้(El Calafate) 
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมือง เอล คาลาฟาเต ้โดยเท่ียวบิน LA……. (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.20 ชัว่โมง) 
11.22 น. เดินทางถึงสนามบิน เอล คาลาฟาเต้ เมืองท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังทางใตข้องทะเลสาบอาร์เจนติโน ทางตะวนัตกเฉียงใต้

ของเมืองซานตา ครูซ ประเทศ อาร์เจนติน่า 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ธารน ้ าแข็ง เปริโต มอเรโน (Perito Moreno Glacier) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ตั้งอยู่
ในอุทยานแห่งชาติลอสกลาซิอาเรส (Parque Nacional Los Glaciares) เป็นหน่ึงในหลายๆธารน ้ าแข็งท่ีสวยงาม
ของประเทศอาร์เจนติน่า นอกจากนั้น ภูเขาธารน ้ าแข็ง เปริโต มอเรโน ยงัไดรั้บการรับรองจาก UNESCO ให้
เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1981 อีกดว้ย น าท่านชมธารน ้ าแข็ง เปริโต มอเรโน เป็นธารน ้ าแข็งท่ีเล่ืองช่ือมาก ก่อ
ตวัเป็นแนวก าแพงสูงขนาดความกวา้ง 5 กิโลเมตร และสูงเฉล่ียอยูท่ี่ 74 เมตร (240 ฟุต) จากระดบัผวิน ้า เป็นธาร
น ้ าแข็งท่ีมีการเติบโต และเปล่ียนแปลงตลอดเวลาหลายพนัปีก่อน พื้นท่ีอุทยานฯ แห่งน้ี ถูกปกคลุมด้วยธาร
น ้ าแข็งทั้งหมด แต่ดว้ยอุณหภูมิท่ีอุ่นข้ึน จึงท าให้กอ้นน ้ าแข็งละลาย และเหลืออยูใ่ห้เห็นในปัจจุบนั มีการแตก
ลัน่เสียงดงัสนัน่หวัน่ไหวตลอดทั้งวนั เน่ืองจากกอ้นน ้ าแขง็มหึมาท่ีตกลงในทะเลสาบก่อให้เกิดคล่ืนลูกใหญ่ซดั
ชายฝ่ังอย่างรุนแรง อีกทั้งธารน ้ าแข็งจะขยายตวัในทุกๆรอบส่ีปี เน่ืองจากธารน ้ าแข็งไปปิดทางออกของน ้ า 
ระดบัน ้ าในทะเลสาบจึงมกัเพิ่มสูงข้ึนจนถึงระดบัท่ีท าให้ก าแพงน ้ าแข็งทลาย กลายเป็นฉากอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
และกินเวลาหลายชัว่โมงจึงจะยุติ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนส่วนใหญ่ จึงต่างเดินทางมาเพื่อมาจดจ่อรอชม และฟัง
เสียงกอ้นน ้าแขง็ยกัษห์ล่นลงสู่ ทะเลสาบ Argentino อนัเป็นไฮไลทข์องโปรแกรมท่ีไม่ควรพลาดอยา่งยิง่  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Alto Calafate Hotel Patagonia**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 
25 ก.พ. 2563  ล่องเรือชมธารน า้แข็งอปัซาลา – 4WD อปัซาลา ววิพอยท์     
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เปอร์โต บานเดอร่า (PUERTO BANDERA) หมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัซานตาครูซ ซ่ึงอยูห่่าง

จากเอล คาฟาเตไ้ปประมาณ 47 กิโลเมตร เพื่อน าท่านล่องเรือชมธารน ้ าแข็งอปัซาลา (UPSALA GLACIER) 
เป็นธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ท่ีถือเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีในโลกท่ีเหมาะจะดูธารน ้ าแข็ง และเป็นธารน ้ าแข็งท่ียาว
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ท่ี สุดเป็นอันดับสองในอเมริกาใต้  อิสระให้ท่ านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบอาร์เจนติน่า 
(ARGENTINE LAKE) ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาร์เจนติน่า และต่ืนตาต่ืนใจกบัธารน ้ าแข็งท่ีมีความยาว
กวา่ 50 กิโลเมตร กวา้งประมาณ 10 กิโลเมตร ซ่ึงถือเป็นธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณน้ี  

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเปิดประสบการณ์การท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงด้วยการนั่งรถโฟร์วีล 4x4 วิ่งข้ึนเขาไปตามเส้นทาง
จนกระทัง่ถึงจุดชมววิซ่ึงเรียกวา่เป็น UPSALA VIEWPOINT (หมายเหตุ...การล่องเรือชมธารน ้าแขง็ และการนัง่
รถ 4WD ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางทวัร์จะจดัหากิจกรรมทดแทน) เพื่อด่ืมด ่า
กบับรรยากาศของววิทิวทศัน์แบบ 360 องศา ซ่ึงถือเป็นกิจกรรม Once in a life time ท่ีท่านไม่ควรพลาด กระทัง่
ไดเ้วลาอนัสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Alto Calafate Hotel Patagonia**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
26 ก.พ. 2563  คาลาฟาเต้ – บัวโนสไอเรส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่าน ชมเมืองเอล คาลาฟาเต้ ซ่ึงปัจจุบนัมีประชากร ประมาณ 3,000 คน ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามทาง

ตอนใตข้อง Lago Argentino สภาพทัว่ไป ถูกโอบลอ้มไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี และเทือกเขาสูงใหญ่ สองฟากฝ่ัง
ของถนนสายหลกัในหมู่บา้น เรียงรายไปดว้ยโรงแรม ร้านขายของท่ีระลึกท่ีท่านสามารถเดินเท่ียวเล่นไดอ้ยา่ง
สบาย ชมยา่นใจกลางเมืองเก่าท่ีมีอาคาร และสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตวัในช่วงยุคบุกเบิก กระทัง่ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคาลาฟาเต ้เพื่อเชคอิน 
12.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินคาลาฟาเต ้สู่ สนามบินบวัโนสไอเรสโดยเท่ียวบิน AR…. (ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชม.)  
 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 
 

15.03 น. เดินทางถึงสนามบินบวัโนสไอเรส  
 น าท่านชมกรุงบวัโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของอาร์เจนตินา เมืองใหญ่อนัดบัสองของอเมริกาใต ้

รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทางใตข้องแม่น ้าริโอเดอลาพลาตา (Rio de la Plata) ถือวา่เป็น
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อีกเมืองท่ีไดรั้บวฒันธรรมยุโรปเป็นอยา่งมาก จนไดรั้บการขนานนามวา่ "ปารีสแห่งอเมริกาใต"้ เมืองน้ีมีความ
เจริญและมีความทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในแถบลาตินอเมริกา น าท่านแวะถ่ายรูปกบัท าเนียบประธานาธิบดี
หรือท่ีมีช่ือเรียกว่า “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลว่าบา้นสีชมพูหรือบา้นสีกุหลาบเพราะใช้หินสีชมพู
ก่อสร้าง ตั้ งตระหง่านอยู่หน้า จตุัรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและ
สถาปัตยกรรม อาคารส านักงานต่างๆท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโรเซอร์เรตตา้ 
(The Metropolitan Cathedral) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1677 และไดพ้งัทลายลงในปี 1753 ต่อมาไดมี้การบูรณะสร้าง
โบสถ์แห่งน้ีข้ึนมาใหม่โบสถ์แห่งน้ีเป็นท่ีฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน นกัปฎิวติัผูย้ิ่งใหญ่และผูน้ า
อิสรภาพสู่อาร์เจนตินา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จตุรัสคองเกรส ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament 
House) น าท่าน ผ่านชมถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซ่ึงชาวอาร์เจนตินาอา้งวา่ถนนสายน้ีเป็นถนนท่ี
กวา้งท่ีสุดในโลก ผ่านชมท่ีตั้งของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) สร้างข้ึน ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของ
ถนนแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ีธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นคร้ังแรก เป็นท่ีจดัประชุมทางการเมือง งานดนตรี 
และเป็นสถานท่ีฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา น าท่านเขา้ชมท่ีฝังศพของเอวิตา้ เปรอง (Tomb of  
Evita Peron) หรือ เอวา เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหน่ึงของประเทศอาร์เจนตินา ผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัในการ
ผลกัดนัให้นายพลฮวน เปรอง  ไดรั้บต าแหน่งประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินา ดว้ยค าแนะน าต่างๆของเธอ เอวติา้ 
เปรอง เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ดว้ยโรคมะเร็งมดลูก ดว้ยวยัเพียง 33 ปีเท่านั้น ซ่ึงสร้างความ
เศร้าเสียใจกบัประชาชนชาวอาร์เจนตินาเป็นอยา่งมาก ประวติัชีวิตของเอวามีคนน าไปท าหนงัสือ ละครเวที และ
สร้างเป็นภาพยนตร์หลายเร่ือง เร่ืองหน่ึงท่ีฮอลิวูด้ได้เคยน ามาท าเป็นภาพยนตร์น าแสดงโดย มาร์ดอนน่า และ
เพลงท่ีรู้จกักนัทัว่โลก อยา่ง Don’t Cry for me Argentina 

 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั American Park Buenos Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
27 ก.พ. 2563  น า้ตกอกิวาสุฝ่ังอาร์เจนตินา (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบวัโนสไอเรส 
11.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุ โดยเท่ียวบิน LA….. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

 

EHC-TK-21D-CARNIVAL2020 

บ่าย  น าท่านชมน ้ าตกอิกวาสุ ในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกอิกวาสุ (ฝ่ังอาร์เจนตินา) เพื่อให้ท่านไดส้ัมผสักบัความยิ่งใหญ่
และความงดงามของน ้ าตกอิกวาสุ (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ทางธรรมชาติ) อยา่งใกลชิ้ด อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความยิง่ใหญ่อลงัการตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางขา้มสู่ฝ่ังบราซิล 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Wydham Hotel Iguazu **** หรือเทยีบเท่า (พกัคืนที ่1) 
 
28 ก.พ. 2563  น า้ตกอกิวาสุ (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก) ฝ่ังบราซิล – ล่องเรือเจทมาคูโค – เข่ือนอไิตปู  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของน ้ าตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซ่ึงเป็นค ามาจากภาษากวารานี 

(Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผา่ดั้งเดิม แปลวา่ “สายน ้ าอนัยิง่ใหญ่”  คน้พบโดยนกัส ารวจชาวสเปนช่ือ AI VARO 
NUNES CABEZA DE VECA เม่ือปี ค.ศ. 1542 น ้ าตกอิกวาสุตั้ งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ
บราซิลกบัประเทศอาร์เจนตินา เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวปีอเมริกาใตแ้ละข้ึนช่ือวา่ใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยใหญ่
กว่าน ้ าตกไนแองการ่าประมาณ 30 เท่า อย่างไรก็ตามขนาดของน ้ าตกใกล้เคียงกับน ้ าตกวิกตอเรียในทวีป
แอฟริกา น ้าตกอิกวาสุเกิดจากแม่น ้ าอิกวาสุซ่ึงไหลมาจากท่ีราบสูงปารานา ตกจากขอบท่ีราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่
พื้นท่ีราบต ่ากวา่ จึงกลายเป็นน ้ าตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกวา่ 4 กิโลเมตร สูงกวา่ 269 ฟุต ประกอบดว้ยน ้ าตก
ใหญ่น้อยอีกกว่า 275 แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณน ้ ามีมากถึงกว่า 
13.6 ลา้นลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูร้อน คือระหวา่งเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน ้ าจะลดลงเหลือ 2.3 ลา้น
ลิตรต่อวินาที บริเวณรอบๆ น ้ าตกจะเกิดละอองน ้ าอยู่ตลอดเวลาและมีเสียงดงัไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร บนฝ่ัง
ประเทศบราซิลจะมองเห็นน ้ าตกไดท้ัว่ถึงและงดงาม แต่ทางฝ่ังอาร์เจนตินาสามารถเขา้ชมน ้ าตกไดใ้กลก้วา่ น า
ท่านสัมผสับรรยากาศ น ้าตกอิกวาสุ (ฝ่ังบราซิล) ซ่ึงเป็นฝ่ังท่ีท่านสามารถมองเห็นน ้าตกไดท้ัว่ถึงและงดงามท่ีสุด 
ท่านจะไดส้ัมผสักบัความงามแสนมหศัจรรยข์องธรรมชาติ น ้าตกทรงเกือกมา้ท่ีเกิดจากแม่น ้ าริโออิกวาสุทั้งสาย
ไหลมาจากหน้าผาเบ้ืองบนตกลงสู่หุบเหวย่อยๆ กว่า 30 แห่ง พลงัน ้ าตกท่ีตกลงมากระทบก้อนหินเบ้ืองล่าง
ก่อให้เกิดละอองน ้ ากระเซ็นกระจายไปทัว่ปรากฏเป็นรุ้งกินน ้ าสีสวยสดใส ซ่ึงท่านสามารถเดินเขา้ไปสัมผสักบั
พลงัของธรรมชาติไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของแม่น ้ าอิกวาสุ และชมความงดงามของ
น ้ าตกแห่งน้ีแบบใกล้ชิด (กรุณาเตรียมเส้ือผา้ 1 ชุด ส าหรับเปล่ียนหลงัล่องเรือแล้ว) น าท่านชมเข่ือนอิไตปู 
(Taipu Dam) เข่ือนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซ่ึงในอดีตนั้นจดัวา่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อนท่ีเข่ือนในประเทศจีน
จะมีการก่อสร้างเสร็จ เข่ือนอิไตปูสร้างในปีค.ศ.1984 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1988 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี ค า
วา่ “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผา่ดั้งเดิม แปลวา่ “เสียงเพลงจากกอ้นหิน” เข่ือนอิไตปู 
กั้นแม่น ้ าปารานาบริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกบัประเทศปารากวยั ซ่ึงนอกจากเป็นผนงักั้นน ้ าและ
ผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัเป็นสะพานเช่ือมต่อระหวา่งสองประเทศอีกดว้ย ตวัเข่ือนมีขนาดความสูง 180 เมตร 
ความยาวกวา่ 8 กิโลเมตร ใชค้อนกรีตในการก่อสร้างกวา่ 28 ลา้นตนั และใชเ้หล็กมากขนาดท่ีวา่ใชส้ร้างหอไอ
เฟลไดถึ้ง 380 หอเลยทีเดียว ซ่ึงก็เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวไม่นอ้ย เน่ืองจากความ
อลงัการของเข่ือนแห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Wydham Hotel Iguazu **** หรือเทยีบเท่า (พกัคืนที ่1) 
 

29 ก.พ. 2563   ริโอเดอจาเนโร – ชมขบวนคาร์ริวลั รอบแชมเป้ียน (ทีน่ั่ง Sector 9: Front Box Zone) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นภายในโรงแรมตามอธัยาศยั 
 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุ เพื่อเดินทางสู่สนามบินริโอเดอจาเนโร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 
 

13.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินริโอเดอจาเนโร โดยเท่ียวบิน LA…… (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อใหท้่านไดพ้กัผอ่น และ ผอ่นคลายอิริยาบถ ก่อนน าท่านชมขบวนคาร์นิวลั 
 หรือท่านจะเลือกเดินเล่นริมหาดโคปาคาบานาไดเ้ช่นกนั 
  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
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  หลังอาหารม้ือค ่า น าท่านสู่แซมโบโดรม (Sambodrome) ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนัขบวนคาร์นิวลั อัน
ยิ่งใหญ่งดงามตระการตา ให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศเทศกาลคาร์นิวลัแบบใกล้ชิด และจะเป็นอีกหน่ึง
ประสบการณ์ท่ีท่านจะไม่มีวนัลืมเลือน (ทีน่ั่ง Sector 9 : Front Box Zone) 

  หมายเหตุ หากท่านไม่ต้องการชมขบวนคาร์นิวลั สามารถหักค่าตั๋วคืน 10,000 บาท 
 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Windsor Excelsior Copacabana **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1) 
 

 
 

 
 
 1 มี.ค. 2563    พระเยซูคริสต์ – เคเบิล้คาร์ขึน้ยอดเชาชูการ์โลฟ – เทีย่วชมเมืองริโอ เดอจาเนโร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านนัง่รถไฟข้ึนสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อนัเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันของพระเยซู ช่ือ Christ 

of Redeemer ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และ ไดรั้บการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ รูป
ป้ันพระเยซูท่ีมีความสูงประมาณ 700 เมตรน้ี ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโด เป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็น
เมืองและชายหาดท่ีสวยท่ีสุด นักท่องเท่ียวสามารถข้ึนรถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรูปป้ันอนัเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวบราซิลและคริสตศ์าสนิกชนทัว่โลกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ชาวบราซิลมกัจะกล่าวอา้งวา่ พระเจา้เป็น
ชาวบราซิล ซ่ึงอาจเป็นเพราะรูปป้ันพระเยซู ท่ียืนเพ่งมองมายงัเมืองราวกบัว่า ริโอ อยู่ในความคุม้ครองของ
พระองค ์(การข้ึนสู่ยอดเขาข้ึนกบัสภาพอากาศ) อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

http://travel.mthai.com/blog/4515.html
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บ่าย  น าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf  Mountain) ยอดเขาท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากหาดโคปาคาบานา
ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร มีความสูง 1,400 เมตร ซ่ึงสูงตระหง่านอยู่ท่ีปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา 
และตั้งโดดเด่นคู่กบัภูเขาคอร์โควาโด ท่านสามารถชมทิวทศัน์และภาพอนังดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จาก
มุมสูงของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมือง ริโอ เดอจาเนโร 
ซ่ึงเป็นประตูสู่บราซิล ไดช่ื้อว่า เป็นเมืองท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าท่านผา่นชม สนามกีฬามารากาน่า 
(Maracana stadium) ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนวิหารของฟุตบอลบราซิล เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
อนัดบั 3 ของเมือง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มีเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ของฟุตบอลบราซิล
เกิดข้ึนท่ีน่ีมากมาย เช่น การยิงประตูท่ี 1,000 ของเปเล่ ต านานลูกหนงัแซมบา้ และยงัเป็นสนามท่ีเขาลงเล่นให้
ทีมชาติเป็นนัดแรกด้วย สนามน้ีถูกใช้เป็นท่ีจดัพิธีเปิดการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2014 ท่ีบราซิลเป็นเจา้ภาพ 
รวมถึงจะใช้จดัพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิก 2016 น าท่านผ่านชมฟลาเมนโกพาร์ค (Flamengo Park) สะพาน 
Neteroi ก่อนลัดเลาะไปตามชายฝ่ังทะเล ผ่านชายหาดท่ีมี ช่ือเสียงก้องโลก  จนถึงหาดโคปาคาบานา 
(Copacabana Beach) ท่ีมีความยาวกวา่ 4 กิโลเมตร  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (พิเศษ กบั เมนูกุง้มงักร) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Windsor Excelsior Copacabana **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2) 
 
2 มี.ค. 2563  ริโอเดอจาเนโร – ซานเตียโก (ชิล)ี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินริโอเดอจาเนโร เพื่อเชคอิน 
11.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก โดยเท่ียวบิน LA 841 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.43 ชัว่โมง) 
16.13 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก ประเทศชิลี 
  น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
    น าท่านเท่ียวชมความยิ่งใหญ่ของเมืองซานเตียโก (Santiago) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของชิลี ตั้งอยู่ท่ี

ระดบัความสูง 520 เมตร (1,700 ฟุต) ในหุบเขาตอนกลางของประเทศ และเป็นส่วนหน่ึงของแควน้ซานเตียโกเม
โทรโพลิแทน กว่าสามศตวรรษท่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองไดเ้ปล่ียนให้ซานเตียโกเป็นเขต
นครหลวงท่ีทันสมัยท่ีสุดแห่งหน่ึงในละตินอเมริกา พร้อมๆ กับการพัฒนาเขตชานเมืองอย่างกวา้งขวาง 
ศูนยก์ารคา้หลายสิบแห่ง และสถาปัตยกรรมท่ีน่าประทบัใจ รวมทั้งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของละตินอเมริกา เช่น ซานเตียโกเมโทร (Santiago Metro) และระบบใหม่ "โกสตาเนรานอร์เต”  (Costanera 

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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Norte) เป็นระบบขนส่งของย่านกลางกรุง เช่ือมระหว่างด้านตะวนัออกสุดไปด้านตะวนัตกสุดของเขตเมือง
ภายในเวลา 15 นาที น าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง (Santiago city hall) น าท่านสู่ยา่นจตุรัสพลาซ่า เดอะ 
อาร์ม (Plaza De Arm) อนัเป็นจตุรัสท่ีตั้งของสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆมากมาย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่ง
ซานเตียโก (Cathedral of Santiago) เป็นมหาวิหารท่ีสร้างดว้ยศิลปะนีโอคลาสสิคสร้างตั้งแต่ปี 1748 แลว้เสร็จ
ในปี 1800 น าท่านเขา้ชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งน้ี  น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ของพระราชวงัโมนิดา (La 
Moneda Palace) ซ่ึงปัจจุบนัคือ ท าเนียบประธานาธิบดีของประเทศชิลี และใชเ้ป็นสถานท่ีราชการของกระทรวง
ต่างๆของประเทศชิลี นักท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมและถ่ายรูปบริเวณลานดา้นหน้า พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบ
โดย โจแอนควนิ โทเอากา สถาปนิกชาวอิตาเลียน สร้างข้ึนในปี 1784-1805 ในแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค 
และมีเสาโรมนัขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นซุม้ประตู ความสวยงามและเก่าแก่ของพระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ้อีกดว้ย  

 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Santiago Hotel**** หรือเทยีบเท่า  
(ข้อเสนอแนะ........กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ เพือ่ค้าง 2 คืน ทีเ่กาะอสีเตอร์ กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ทีโ่รงแรม) 

 
3 มี.ค. 2563 เกาะอสีเตอร์, รูปป้ันปริศนาโมอาย (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
04.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน 
06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอีสลา เดอ ปาชวัร์ โดยเท่ียวบิน LA 843 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.15 ช.ม.) 
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
09.45 น. เดินทางถึงสนามบิน อีสลา เดอ ปาชวัร์ บนเกาะอีสเตอร์ 
 น าท่านชมเกาะอีสเตอร์ เป็นเกาะขนาดเล็กท่ีถือวา่ตั้งอยูโ่ดดเด่ียวแห่งหน่ึงของโลก โดยเกาะนั้นมีพื้นท่ีเพียง 160 

ตารางกิโลเมตร มีความยาว 25 กิโลเมตร แต่ถึงแมว้า่เกาะจะมีขนาดเล็ก แต่ประวติัศาสตร์ของเกาะอีสเตอร์นั้น
ยิ่งใหญ่เกินขนาดของเกาะเป็นหลายเท่าตวัเลยโดยส่ิงก่อสร้างท่ีถือว่าเป็นตวัแทนของประวติัศาสตร์ของเกาะ
แห่งน้ี คือ รูปสลกัหินขนาดยกัษ์ หรือท่ีรู้จกัในนาม “โมอาย” (Moai)  แมว้่าจะไม่มีใครรู้ท่ีมาของชาวพื้นเมือง
บนเกาะ แต่ชาวพื้นเมืองก็ไดส้ร้างรูปสลกัยกัษ์ข้ึน ซ่ึงสร้างจากหินและกากแร่ภูเขาไฟหรือหินบะซอลต์ซ่ึงรูป
สลกัในยุกแรกจะเป็นรูปสลกัคนนั่งคุกเข่าในช่วงประมาณ ค.ศ. 380 ในยุคถดัมาเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1100 จะ
สลกัเป็นรูปท่ีเรียกว่า โมอาย (Moai) ซ่ึงเป็นท่ีโดดเด่นทัว่ไปบนเกาะ โมอาย เป็นรูปป้ันหินซ่ึงมีรูปร่างคล้าย
มนุษยแ์ละส่วนศีรษะมีขนาดใหญ่เด่นชดั โมอายถูกพบมากกว่า 600 ตวั กระจายอยูท่ ัว่เกาะอีสเตอร์ในอุทยาน
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แห่งชาติลาปานุย ประเทศชิลี โมอายเกือบทั้งหมดท่ีพบนั้นถูกแกะสลกัมาจากหินกอ้นเดียว แต่ก็มีบางตวัซ่ึงมี 
Pukau ลกัษณะคลา้ยหมวกเป็นช้ินต่างหากอยูบ่นศีรษะ โมอายเกือบทั้งหมดถูกแกะสลกัมาจากเหมืองหินท่ีราโน 
ราราคู (Rano Raraku) ซ่ึงเป็นท่ีท่ีพบโมอายอยูก่วา่ 400 ตวั อยูใ่นกระบวนการแกะสลกัซ่ึงใกลเ้สร็จสมบูรณ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติลาปานุย ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1995  
เพื่อถ่ายรูปกบัโมอาย สัญลกัษณ์แห่งเกาะอีสเตอร์ น าท่านถ่ายรูปกบั โมอาย 7 ตวั หรือท่ีรู้จกักนัในนาม อาฮู อากิ
วี (Ahu Akivi) สร้างข้ึนโดยกษตัริย ์โฮตู มาตูอา (King Hotu Matua) จากนั้นน าท่านสู่บริเวณท่ีเช่ือว่าเป็นท่ีท า
หมวกของโมอาย หรือท่ีรู้จกัในนาม ปูนาเปา (Puna Pau Quarry) ซ่ึงเป็นอีกช้ินส่วนท่ีส าคญัของโมอายท่ีสร้าง
เหมือนมีหมวกบนหวั   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Taha Tai Hotel *** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
4 มี.ค. 2563 เกาะอสีเตอร์ – ราโน ราราคู 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ตอนใตข้องเกาะอีสเตอร์ เพื่อไปชมความมหัศจรรยข์องทุ่งโมอาย ณ เหมืองหิน ราโน ราราคู 
(Rano Raraku) ซ่ึงเป็นท่ีท่ีพบโมอายอยู่กว่า 400 ตวั อยู่ในกระบวนการแกะสลกัซ่ึงใกลเ้สร็จสมบูรณ์ จากการ
คน้พบรูปป้ันท่ียงัแกะสลกัอยูค่ร่ึงๆกลางๆนั้น ท าใหมี้การสันนิษฐานวา่เหมืองหินไดถู้กทิ้งร้างไปอยา่งกะทนัหนั 
นอกจากนั้นในการคน้พบโมอายเกือบทั้งหมดอยูใ่นสภาพลม้นอน เช่ือวา่ชาวพื้นเมืองบนเกาะเป็นผูท้  าใหม้นัลม้ 
ลกัษณะท่ีเด่นชดัของโมอาย คือส่วนหวั แต่ก็มีโมอายหลายตวัซ่ึงมีส่วนหวัไหล่ แขน และล าตวั ซ่ึงเป็นโมอายท่ี
พบหลงัจากถูกฝังมานานนบัปี ความหมายและวตัถุประสงคข์องการสร้างโมอายนั้นยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัและมีการ
สันนิษฐานกันไปต่างๆนานา ข้อสันนิษฐานท่ีแพร่หลายมากคือโมอายถูกแกะสลักโดยชาวโพลิเนเชียน 
(Polynesian) ซ่ึงอาศยัอยูบ่นเกาะน้ีเม่ือกวา่ 1,000 ปีมาแลว้ ขอ้สันนิษฐานเช่ือวา่พวกโพลิเนเชียนอาจสร้างโมอาย
ข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนถึงบรรพบุรุษผูล่้วงลับ หรืออาจจะเป็นผูซ่ึ้งมีความส าคัญ ณ สมัยนั้ นหรืออาจจะเป็น
สัญลกัษณ์แสดงสถานะของครอบครัว อิสระใหท้่านเก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องทุ่งโมอายนบัร้อยตวั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ปากปล่องภูเขาไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเกาะอีสเตอร์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัโมอาย อาฮูตองการิกิ 
(Ahu Tongariki) ซ่ึงเป็นโมอายท่ีโดดเด่นท่ีสุดบนเกาะอีสเตอร์ จากนั้นน าท่านชมโมอาย Ahus Nau Nau และ 
โมอาย Ature Huke และชมโมอาย Pukau ลกัษณะคล้ายหมวกเป็นช้ินต่างหากอยู่บนศีรษะ ซ่ึงแตกต่างจากโม
อายโดยทัว่ไปท่ีนิยมแกะสลกัจากหินกอ้นเดียว ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
 

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

5 มี.ค. 2563 เกาะอสีเตอร์ – ซานเตียโก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมและเก็บภาพความสวยงามของปากปล่องภูเขาไฟราโนเกา (Rano KAu Volcano) จากนั้นน าท่าน

สู่จุดชมวิวท่ีท าให้สามารถเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นโอรองโก 
(Orongo Ceremonial Village) หมู่บา้นท่ีใชจ้ดัพิธีการเลือกหวัหน้าเผา่ ผูค้รองเกาะ โดยการท่ีชายหนุ่มท่ีมีความ
แข็งแกร่งกระโดดลงหน้าผา และ ว่ายน ้ าขา้มไปยงัเกาะนก เพื่อไปน าไข่นกแลว้ว่ายน ้ ากลบัมายงัเกาะอีสเตอร์ 
เป็นพิธีการเลือกผูน้ าของชาวลาปานุยมาชา้นาน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและชมทศันียภาพอนัสวยงามของเกาะ
นก และเกาะอีสเตอร์ ตลอดจนบา้นพกัอาศยัของชาวเมืองในสมยัก่อน 
 

 
 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน อีสลา เดอ ปาชวัร์ บนเกาะอีสเตอร์ 
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14.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานเตียโก ประเทศชิลี โดยเท่ียวบิน LA842 
 สายการบินมีบริการอาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบิน 
21.25 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Santiago Hotel**** หรือเทยีบเท่า  
 

6 มี.ค. 2563 ลมิา – พพิธิภัณฑ์ทองค า – เทีย่วชมเมืองลมิา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก (SCL) เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่กรุงลิมา ประเทศเปรู 
09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงลิมา (Lima) โดยเท่ียวบิน LA 600 (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร จากนั้นน าท่านข้ึนรถโคช้ 
 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ทองค า (Gold Museum) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมศิลปะวตัถุซ่ึงท าด้วยทองค าของ
ชาวเปรูมาตั้งแต่อดีตกาล น าท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงท่ียงัคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไวอ้ย่าง
สมบูรณ์ท่ีสุดเมืองหน่ึง เมืองลิมาตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนช่ือฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี ค.ศ.1991 
องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม น าท่านผ่านชม จตุรัส อาร์มาส (Plaza De 
Armas)  แวะ ถ่ าย รูป กับท า เนี ยบ รัฐบ าล  (Lima Parliament) ซ่ึ ง เด่นส ง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโค
โลเนียล  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั The Basilica Cathedral of Lima เป็นโบสถค์าทอลิคท่ีสร้างตั้งแต่ ค.ศ.1535  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Casa Adina Select Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

7 มี.ค. 2563  ลมิา – คูซโก้ – วหิารพระอาทติย์ – ก าแพงเมืองซัคไซฮัวมัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่เมืองคูซโก ้
09.07 น. ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก ้(Cuzco) โดยเท่ียวบิน LA…… (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก ้

 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชมเมืองคูซโก ้เมืองหลวงของอาณาจกัรอินคา ท่ีแพร่ขยายอ านาจจนกินพื้นท่ี 2 ใน 3 ของอเมริกาใต ้ตั้งอยู่
เหนือระดบัน ้ าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีลึกลบัน่าท่ึง เป็นชุมชน
เก่าแก่ของจกัรวรรดิอินคาอนัรุ่งเรือง ซ่ึงยงัคงทิ้งร่องรอยความเจริญไวใ้ห้เห็นเป็นซากปรักหักพกัโบราณและ
โบราณวตัถุต่างๆ น าท่านเขา้ชมวิหารโคริคนัชา หรือท่ีรู้จกัในนาม วิหารพระอาทิตย์ (Qoriqancha, The Sun 
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Temple) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่เทพเจา้ดวงอาทิตย ์จากนั้นสัมผสักบัความมหัศจรรยใ์นการก่อสร้างท่ีแข็งแรง
ของก าแพงเมืองของชาวอินคา ก าแพงซัคเซฮวัมนั (Sacsayhuaman) ท่ีสร้างข้ึนพื่อป้องกนัการรุกรานของศตัรู
และป้องกนัแผน่ดินไหว ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมของชาวอินคาอยา่งน่าประหลาดใจ 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หุบเขาซาเครท (Sacred Valley) อนัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟ ท่ีจะเปิดให้ท่าน
เดินทางไปชมส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอยา่งมาชู ปิคชู    

 
 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Casa Adina Sacred Valley Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 
 

8 มี.ค. 2563  น่ังรถไฟไต่เขาขึน้สู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – ชมเมืองคูซโก้ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางออกสู่นครโบราณของอาณาจกัรอินคา มาชูปิคชู (Machu Picchu) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่ล่าสุด
ของโลกโดยรถไฟไต่ข้ึนเทือกเขาแอนดิสอนัยิ่งใหญ่ ระหว่างทางท่านจะไดช้มความสวยงามและความลึกลบั
ของบรรยากาศโดยรอบท่ีเขา้กบัสถานท่ี ขา้งทางเป็นแม่น ้ า อูรูบมับา (Urubamba) ไหลแรงคดเค้ียวขนานไปกบั
ทางรถไฟสู่ปลายทางท่ีสถานีเมืองอควาส์ กาเลียนเตส์้ (Aquas Calientes) จากนั้นเดินทางโดยรถบสัสู่มาชูปิคชู 
(Machu Picchu) นครท่ีหายสาบสูญไปของอาณาจกัรอินคา บนยอดเขาสูงท่ีถูกหมอกปกคลุมอยู่เสมอ จนถึงปี 
1911 นครแห่งน้ีจึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลกัษณะสภาพบ้านเมือง บา้นเรือน พระราชวงั วิหาร ซ่ึงยงัคง
สภาพเดิมท่ีดีราวกบัไดรั้บการอนุรักษดู์แลไวอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์นครโบราณแห่งน้ีถูกคน้พบโดยฮิรัม บิงแฮม ซ่ึง
ตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองท่ีปรากฎช่ืออยูใ่นเอกสารโบราณ แต่กลบัมาพบเมืองท่ีไม่ปรากฎอยูใ่นเอกสาร
ใดทั้งส้ิน จึงได้ตั้งช่ือเมืองตามช่ือภูเขาอนัเป็นท่ีตั้ ง คือ Machu Picchu ซ่ึงมีความหมายว่า Old Mountain และ
ขา้งๆ ยงัมียอดเขา Huayna Picchu  หรือ New Mountain ตวัโบราณสถานมาชู ปิคชูนั้น ซ่อนอยู่บนยอดเขาสูง
เสียดฟ้า และ ณ ท่ีแห่งน้ีคือเมืองท่ีไม่ก่ีร้อยปีมาน้ียงัมีผูค้นอาศยั ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปเม่ือสเปนเขา้มาในศตวรรษ
ท่ี 15 อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ ท่ียากต่อการมาถึงของนกัท่องเท่ียวโดยทัว่ไป 

 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

***** อิสระใหท้่านชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจกัรอินคา ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลก ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวติ ไม่ควรพลาดท่ีจะไดม้าเยอืน***** 
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บ่าย               ออกเดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมืองคูซโก ้ 
ท่านจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส้นทางการไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจ
และความประทบัใจท่ีคร้ังหน่ึงท่านไดม้าเยือน เมืองโบราณอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรอินคา เมืองโบราณท่ีหาย
สาบสูญมานาน และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกอีกดว้ย  
 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมโชวพ์ื้นเมืองของชาวอินคา 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Sonesta Hotel Cusco **** หรือเทียบเท่า  
9 มี.ค. 2563 คูซโก้ – โบโกตา (โคลอมเบีย – พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมยา่นเมืองเก่าของเมืองคูซโก ้เมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1983 น าท่านชมก าแพงหิน หรือท่ีรู้จกัในนาม 12 Side Stone ท่ีสร้างข้ึนโอบลอ้มเมืองเก่าคูซโก ้ก าแพงน้ีสร้าง
จากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการน าหินกอ้นใหญ่มาเรียงกนัสร้างเป็นก าแพงเมืองขนาดใหญ่ นบัได ้
วา่เป็นอีกส่ิงมหัศจรรยข์องเมืองเก่าคูซโก ้น าท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก ้จากนั้นน าท่านสู่จตุรัส
อาร์ม (Arms Square) หรือท่ีรู้จกัในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) จตุรัสแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์
ลาคมัปาเนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1576 และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
โบสถ์ท่ีสร้างแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล บาโร๊คท่ีสวยงามคู่เมืองคูซโกม้านาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ
เก็บภาพความประทบัใจของเมืองคูซโก ้อดีตเมืองราชธานีท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของอเมริกาใต ้

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก ้
14.03 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก ้สู่สนามบินโบโกตา โดยเท่ียวบิน AV144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.14 ชัว่โมง) 
19.17 น. เดินทางถึงสนามบินโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย 
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 น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Estelar Parque de la 93 Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 
10 มี.ค. 2563  โบโกตา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเท่ียวชม กรุงโบโกตา (Bogota) เมืองหลวงของโคลอมเบีย น าท่านชมจตุรัสโบลิวาร์ (Plaza de Bolivar) 

ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งอนุเสาวรีย ์ไซมอน โบลิวาร์  ผูน้  าแห่งการเคล่ือนไหวให้ประเทศในเขต
อเมริกาใตป้ลดแอกตวัเองจากการเป็นเมืองข้ึนของประเทศมหาอ านาจผูล่้าอาณานิคม จนไดรั้บหรือท่ีรู้จกัใน
นาม “สงครามโบลิวาร์” โดยศิลปินชาวอิตาเล่ียนไดเ้ป็นผูรั้งสรรครู์ปป้ันน้ีในปี 1846 บริเวณจตุรัสแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของอาคารท่ีท าการของรัฐบาล โดยทางทิศเหนือเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัแห่งความยุติธรรม (Palace of 
Justice) อาคารท่ีเปรียบเหมือนสัญลกัษณ์แห่งความยุติธรรมของประเทศ ส่วนทางทิศใตข้องจตุรัสเป็นท่ีตั้งของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย น าท่านถ่ายรูปกบัหมู่อาคารในแบบโคโลเนียลสเปน ท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานและยงัคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบนั ทางตะวนัออกของจตุรัสเป็นท่ีตั้งของวิหารแห่งโบโกตา 
(Primary Cathedral of Bogota) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างในศตวรรษท่ี 17 และยงัคงความงามจนปัจจุบนั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองค า (Gold Museum – El Museo del Oro) แห่งโคลอมเบีย ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น
พิพิธภณัฑ์ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั และ วสัดุอ่ืนๆจากทองค า
ในช่วง Pre-Hispanic มีช้ินงานล ้ าค่าจัดแสดงกว่า 55,000 ช้ิน นอกจากน้ีในส่วนชั้นสอง และ ชั้ นสามของ
พิพิธภณัฑ์ยงัจดัแสดง ข้าวของเคร่ืองใช้ในอดีตท่ีสามารถขุดพบในประ เทศโคลอมเบีย สะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรมและการด ารงชีวติของชนเผา่พื้นเมืองในอดีต น าท่านเท่ียวชมยา่นแคนเดอลาเรีย (La Candelaria) ยา่น
ประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่แห่งกรุงโบโกตา ท่ีซ่ึงมีการรักษาและบูรณะอาคารและส่ิงก่อสร้างเก่าแก่นับร้อยปี 
รวมถึงโบสถท่ี์มีอายกุวา่ 400 ร้อยปี น าท่านเขา้ชมความงามของโบสถ ์ซานฟรานซิสโก (San Francisco Church) 
ไดเ้วลาน าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขามองเซอร์รัต (Monserrate) เป็นเทือกเขาแนวยาวโอบลอ้มกรุงโบโกตา บน
ยอดเขายงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เก่าแก่อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมโบสถ์แห่งยอดเขามองเซอร์รัต จากนั้นอิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพกรุงโบโกตา เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียจากมุมสูง ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดใน
การชมววิเมืองโบโกตา 

 

 



 

 

EHC-TK-21D-CARNIVAL2020 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Estelar Parque de la 93 Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

11 มี.ค. 2563   โบโกตา – อสิตันบูล 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน (กระเป๋าเชคทรู ถึงกรุงเทพ) 
09.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโบโกตา สู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK800 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13 ชัว่โมง)  

 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 
 
12 มี.ค. 2563   โบโกตา – อสิตันบูล 
 

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่าง
สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ี
สุลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจน
การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  
บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงั
ประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั       
ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคา
ยอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะ
เป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินอิสตนับูล 
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20.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.10 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
 

13 มี.ค. 2563   กรุงเทพมหานคร 
 

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 

21 วนั แกรนด์อเมริกาใต้ ริโอคาร์นิวลั 2020  

 (อาร์เจนตนิา – คาลาฟาเต้ – บราซิล –ชิล ี– เกาะอสีเตอร์–เปรู – โคลอมเบีย) 

22 กมุภาพนัธ์ – 13 มีนาคม 2563 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  22 ก.พ. – 13 มี.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 409,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 50,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  389,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าใชจ่้าย BKK-IST-EZE//BOG-IST-BKK 50,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (BKK-IST-EZE//BOG-IST-BKK) 
เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

150,000 

ค่าวซ่ีาโคลอมเบีย หากมีวซ่ีา อเมริกา / เชงเกน้ Multiple visa 1 year หกัค่าวซ่ีาคืน 2,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

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

โปรแกรมท่องเท่ียวบราซิล – เปรู – ชิลี – อาร์เจนตินา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK/LA/AV (กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   
 ค่าวซ่ีาโคลอมเบีย 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าทิป พนกังานขบัรถ, ไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถ่ิน 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน  
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลิก (ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากเท่ียวบินภายในประเทศอเมริกาใต ้และมีใบเสร็จแสดงใหท้่านทราบ) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ หรือไม่มีค่าใชจ่้ายในการส ารองมดัจ าจากโรงแรม) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 70-119 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-69 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-44 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วนั หกัค่ามดัจ า 100,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-19 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์     
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 

วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  

การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ได้
มากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการ
เขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิก
การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
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 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ 
ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

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

) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ได้
หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ี
จะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีา โคลอมเบีย 

 (ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10 วนั) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่ 

วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
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- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ
เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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21 วนั แกรนด์อเมริกาใต้ ริโอคาร์นิวลั 2020  

 (อาร์เจนตนิา – คาลาฟาเต้ – บราซิล –ชิล ี– เกาะอสีเตอร์–เปรู – โคลอมเบีย) 

22 ก.พ. – 13 มี.ค. 2020…..409,900 บาท 
 

 
 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     
 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์........................................................ 
โทรศัพท์มอืถือ.......................................................... 

 

*** กรุณาตดิต่อส ารองที่น่ัง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่ 02 956 8478 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 087 976 4018 

 


