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สนามบินสุ วรรณภูมิ (ประเทศไทย)
พร้ อมคณะทีสนามบินสุ วรรณภูมิ ชัน ขาออก อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกใน
เรื องสัมภาระและการเช็คอิน
กรุ งเทพฯ - ดูไบ (สหรั ฐอาหรั บเอมิเรสต์ ) - เซาเปาโล (บราซิ ล)
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดยเทียวบินที EK385
(Airbus A380-800)
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางสู่ นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์
เทียวบินที EK261 (Boeing 777-300 ER)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกวั รู ลโฮส นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วเดินทางเข้าสู่ ทพัี กโรงแรม
ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน วัน โดยซือตัวเครื องบิน, เช่า
รถโค้ช, จองทีพัก, ร้ านอาหาร สถานทีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ ปทัวร์
กรณี ทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาด
เทียวบิน (ขึนเครื องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรื อเหตุสุดวิสยั อืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ ในการเปลียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ งทีทางบริ ษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก L’ HOTEL PORTO BAY SAO PAULO * หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
เทียวนครเซาเปาโล (บราซิ ล) - ลิม่า (เปรู )
รั บประทานอาหารเช้ าทีห้ องอาหารของโรงแรม Buffet
นําท่านเทียวชมนครเซาเปาโล (Sao Paolo) มีความหมายว่า "นักบุญพอล" เป็ น
เมืองทีใหญ่ทีสุ ดเป็ นอันดับที ของโลก เมืองใหญ่ติดอันดับโลกด้วยประชากร
มาก กว่า
ล้านคน มากกว่า
เชือชาติพาํ นักอยู่ ก่อตังโดยมิชชันนารี ชาว
โปรตุเกส กว่า ปี ทีผ่านมา เป็ นเมืองหลากหลายวัฒนธรรมทีมีชาวอิตาลีในเขต
Bela Vista ชาวญีปุ่ นในเขต Liberdade ชาวอาหรับในเขต De Marco อีกทังยัง
เป็ นเมืองทีมีภูมิอากาศดีตลอดปี เฉลีย 20 องศาเซลเซี ยส นครเซาเปาโลเป็ นศูนย์
รวมทาง ด้านเศรษฐกิจ เป็ นหัวใจทางการเงิน และศูนย์รวมแห่งธุ รกิจ สถานทีแรก
ทีเราจะไปชมคือ Catedral da Sé เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิกประจําเมืองทีเก่าแก่
สวยงาม และมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในเซาเปาโล ผ่านชมอาคารสถาปั ตยกรรมแบบ
ยุโรป สถานีรถไฟ Estação da Luz พิพิธภัณฑ์ภาษาโปรตุเกส (Museu da
Lingua Portuguesa) จัดแสดงประวัติความเป็ นมาเกียวกับภาษาโปรตุเกส
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Pinacoteca do Estado de São Paulo จากศิลปิ นชาวบราซิ
เลียน สวนสาธารณะ Parque do Ibirapuera สวนสาธารณะทีใหญ่ทีสุ ดในเซาเปา
โล ทีชาวเมืองภาคภูมิใจ และถนนสายสําคัญ Avenida Pualista หัวใจสําคัญทาง
ธุ รกิจของเมือง ทีตังของธนาคาร สํานักงานใหญ่ และแหล่งเอนเตอร์ เทนเม้นท์
มากมาย เป็ นย่าน CBD ทีทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่ๆอย่าง มหานครซิ ดนีย,์ โตเกียว
หรื อ แม้แต่มหานครนิวยอร์ ค
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รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเดินชมถนน de Março (25th March street) ย่านช้อปปิ งทีโด่งดังทีสุ ด
ของเมือง เป็ นทีรู ้ จกั ของคนทังประเทศ ถ้ามาเยือนเมืองนีแล้วก็ตอ้ งมาแวะเยียมชม
หรื อช้อปปิ งสิ นค้าหลากหลาย มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย ได้เวลาเดินทางสู่
สนามบิน เพือเดินทางสู่ ประเทศเปรู
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Local
ออกเดินทางสู่ นครลิม่า (Lima) ประเทศเปรู โดยสายการบิน Lan Peru Airline
โดยเทียวบินที LA2766 (Boeing 767-300)
ถึงสนามบิน Jorge Chavez International Airport ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แล้ว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมทีพัก
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก EL PARDO DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ลิม่า (เปรู ) - คุสโก - วิหารสุ ริยะเทพ - ป้อมปราการอินคา
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
ออกเดินทางสู่ เมืองคุสโก โดยสายการบิน Lan Peru Airline
โดยเทียวบินที LA2021 (Airbus 320)
ถึงสนามบินเมืองคุสโก (Cuzco) อดีตเมืองหลวงศูนย์กลางอาณาจักรอินคา บน
เทือกเขาแอนดีส ทีตังอยู่สูงกว่าระดับนําทะเลกว่า , เมตร คุสโกเป็ นเมืองที
สวยและมีเสน่ห์ในตัวเอง อีกทังยังเป็ นจุดเริ มต้นการเดินทางสู่ ดินแดนศักดิสิ ทธิ
ของชาวอินคาทีเรี ยกกันว่า “อินคาเทรล”
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
เทียวชมเมืองคุสโก เสน่ห์เมืองเก่าผสมผสานอารยธรรมทีแตกต่าง เมืองนีตังถิ น
ฐานมาเป็ นพันปี และเจริ ญรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ดโดยชาวเผ่าอินคา เข้ามามีอาํ นาจโดยใช้
เมืองคุสโก (ตามภาษาเกอชัว (Quechua) ภาษาของชาวอินคาโบราณแปลว่า
“สะดือของโลก”) เป็ นศูนย์กลางอํานาจขยายอิทธิ พลไปทัวเทือกเขาแอนดีส ตังแต่
คริ สต์ศตวรรษที
จนถึงสิ นสุ ดลงในคริ สต์ศตวรรษที
โดยการรุ กรานจาก
สเปนในช่วงล่าอาณานิคม ชมสถาปั ตยกรรมยุคก่อนอินคา ,อินคา ,สเปน และรวม
ไปถึงอารยธรรมสมัยใหม่ ปลาซ่ าเดออาร์ มสั (Plaza de Armas) จัตุรัสกลางเมือง
แหล่งพบปะของชาวอินคา ตรงกลางเป็ นสวนสาธารณะ มีนาํ พุ รู ปปัน ล้อมรอบ
ด้วยอาคารเก่า ๆ เรี ยงรายด้วยร้ านค้าและร้ านอาหารทีทันสมัย บรรยากาศย้อนยุค
แบบชิลล์เอ๊าท์ ชมโบสถ์แห่งเมือง Cathedral of Cusco ก่อสร้ างขึนในยุคอาณา
นิคม สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค โบสถ์แห่งนีก็สร้ างขึนบนฐานของราชวังเดิมของ
ชาวอินคาและยุคก่อนอินคา ชมโบสถ์ซานโตโดมิงโก้ (Church of Santo
Domingo) โบสถ์แห่งนีสร้ างทับลงบนศาสนสถานดังเดิมทีเรี ยกว่า โคริ กนั ชา
(Qoricancha) วิหารแห่งสุ ริยา หรื อ Temple of the Sun ของชาวอินคา ซึ งเดิม
เรี ยกว่า อินติคนั ชา (Inti Kancha) หรื อวิหารทองคํา ทีชาวอินคาใช้บวงสรวงสุ ริยะ
เทพ ว่ากันว่าในยุคอินคานัน โครงสร้างหินขนาดใหญ่ ทีทําเป็ นห้อง ๆ เหล่านีฉาบ
ทาไปด้วยทองคําล้วน ๆ แล้วพาท่านออกนอกตัวเมืองเพือชมโบราณสถานแซคไซ
วามาน (Sacsayhuaman) อดีตป้ อมปราการขนาดใหญ่ สร้างจากหินแกรนิต เรี ยง
เข้ามุมกันหินแต่ละก้อนหนัก90-120 ตัน ไม่มีทราบแน่ชดั ว่าใครเป็ นผูส้ ร้ าง (ก่อน
ยุคอินคา) และสร้างไว้เพือวัตถุประสงค์อะไร หลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปั จจุบนั มีงานเทศกาลเฉลิมฉลองทุก ๆ ปี ในวันที
มิถุนายน โดยมีผคู ้ นแต่งกายชุดพืนเมืองออกมาเต้นรํากันอย่างงดงาม
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รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก HOTEL COSTA DEL SOL RAMADA CUSCO หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คุสโก - มาชูปิกชู (เมืองมรดกโลก) - คุสโก
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
ออกเดินทางสู่ มาชู ปิ กชู ได้รับการโหวตให้เป็ น New Wonders of the world
และ ได้จดั อันดับแลนด์มาร์ กทีสําคัญทีสุ ดในโลก ทังความยิ งใหญ่ และความสําคัญ
ในประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมโบราณของชาวอินคา มาชูปิกชู เมืองสาบสู ญแห่ง
อินคา นครกลางฟ้ าแห่งนีซ่ อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนเดส ประเทศเปรู เนือที
ประมาณ ตร.กม.ของหุบเขาอุรุบมั บ้า ทีความสู ง , เมตรระดับนําทะเล เป็ น
อาณาจักรทีเคยเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต ถูกทิงร้ างเอาไว้และถูกปกคลุมอยู่ดว้ ยป่ าดงดิบ
นานนับศตวรรษ นักผจญภัยชาวอเมริ กนั ฮีราม บิงแฮม ได้ถูกพาไปหามันในปี ค.ศ.
โดยเด็กหนุ่มท้องถิ นวัยเพียง ขวบ ปั จจุบนั เชือกันว่า ทีนีเป็ นทีพักผ่อนของ
ชนชันสู งชาวอินคา คาดว่าสร้ างขึนราวปี ค.ศ.
โดยจักรพรรดิปาชากูตีของ
ชาวอินคา มาชูปิกชู ถูกปล่อยทิ งไว้นบั ร้อยปี เพราะชาวสเปนได้เข้ามาล่าอาณา
นิคม และฆ่าชาวเปรู และชาวอินคา เมืองอินคาเลยถูกปล่อยร้ างไว้ จนกระ ทังฮีราม
มาค้นพบ แล้วแพร่ กระจายข่าวไปทัวโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet
นําท่านเข้าชมนครทีสาบสู ญ "The Lost City of the Incas" โบราณสถานถูกสร้าง
เป็ นลักษณะขันบันไดไล่ลงมาตามความชันของหุบเขา แต่ละชันสู ง - เมตร มี
จํานวนทังหมด ชันซึงถูกเชือมถึงกันด้วยบันไดกว่า , ขัน และมีสิ งก่อสร้ าง
ซึ งสร้ างด้วยหินกว่า หลัง สมมติฐานจากนักสํารวจและผูค้ น้ พบ เปิ ดเผยว่า มา
ชูปิกชู เคยถูกปกครองโดยนักบวชของลัทธิ บูชาสุ ริยะ และมีการทําพิธีถวายหญิง
สาวเป็ นเครื องสังเวยแก่พระเจ้าของพวกเขา ทีนียังเป็ นป้ อมปราการสุ ดท้ายของชาว
อินคาทีต่อสู ้กบั ชาวสเปนอีกด้วย อีกสมมติฐานหนึงว่า มาชูปิกชู น่าจะเป็ นทีพัก
ตากอากาศสําหรับเชือพระวงศ์ในฤดูร้อน ประกอบด้วยวัง มีวหิ ารและคฤหาสน์
ล้อมอยูร่ อบ ๆ รวมไปถึงทีพักของผูท้ าํ งานในสถานทีนัน ๆ ด้วย คาดว่าน่าจะมีผู ้
อาศัยอยู่ไม่เกิน คน จนกระทังถูกชาวสเปนมายึดดินแดนในอีก ปี ต่อมา
คณะเดินทางกลับเมืองคุสโก้
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก HOTEL COSTA DEL SOL RAMADA CUSCO หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คุสโก - ลิม่า - เทียวชมเมืองหลวงของเปรู
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองลิม่า เมืองหลวงของประเทศเปรู โดยเทียวบินที LA2004
(Airbus 319)
ถึงสนามบินเมืองลิม่า รถปรับอากาศรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

อังคาร

พุธ

4

. น.

19.00 น.
วันที
. น.
. น.
9.2 น.
. น.
วันที
. น.
. น.

เทียวกรุ งลิมา (Lima) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทสุี ดของประเทศเปรู ศูนย์กลาง
การขนส่ ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ลิมาตังขึน
โดยฟรันซิ สโก ปี ซาร์ โร ผูพ้ ิชิตชาวสเปน ในปี ค.ศ.
โดยให้ชือว่า นครแห่ง
กษัตริ ย์ (City of Kings) ลิมา เป็ นเมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรู และนครหลวงที
สําคัญทีสุ ดในทวีปอเมริ กาใต้ ประเทศเปรู มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของอเมริ กา
ใต้ และเป็ นต้นกําเนิดของแม่นาํ อเมซอน เป็ นประเทศทีมีความหลากหลายในด้าน
ชาติพนั ธุ์ ชนพืนเมืองเชือสายสเปนผสมกับอินเดียนแดง, อัฟริ กา, จีน, และญีปุ่ นที
เข้ามาตังรกราก นําวัฒนธรรมมาเผยแพร่ อย่างลึกซึง นําท่านเข้าสู่ ศูนย์กลาง
ประวัตศิ าสตร์ เมืองลิมา" (Historic Centre of Lima) ตังอยู่ในใจกลางเมืองลิมา
ประกอบไปด้วยเหล่าอาคาร รวมไปถึงสิ งก่อสร้ างทีมีความสําคัญหลายแห่ง ซึ ง
ต่อมาได้ถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลก ในปี
ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor)
จัตุรัสเก่าแก่จุดกําเนิดของเมือง รอบจัตรุ ัสนันเรี ยงรายไปด้วยเหล่าอาคารทีมีสําคัญ
อาทิทาํ เนียบประธานาธิ บดี, วังอาร์ คบิชอป (Archbishop Palace), วิหารแห่งลิมา
(Lima Cathedral) วิหารคาทอลิกทีสร้ างขึนเมือครังสเปนเข้ามายึดครอง, ศาลา
เทศบาลเมือง สร้ างด้วยสถาปั ตยกรรมทีงดงาม นําท่านเข้าสู่ ยา่ น San Isidro เพือ
ไปชมโบราณสถานอันลือชือ อัวกา อัวยามาร์ กา (Huaca Huallamarca) ปิ รามิด
สมัยพรี อินคา เชือกันว่าชาวเปรู ในอตีตได้สร้ างไว้เพือบูชาเทพเจ้าโดยสร้ างจากอิฐ
ผสมกับดิน ซึ งปั จจุบนั ทางรัฐบาลเปรู ได้ทาํ การบูรณะซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเดิม
นําคณะเข้าสู่ ทีพักโรงแรมย่าน มิราฟอเรส (Miraflores) เมืองตากอากาศทีสุ ดแสน
โรแมนติค ริ มมหาสมุทรแปซิ ฟิก ร่ มรื นด้วยสวนสาธารณะและชายหาดทีงดงาม
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก EL PARDO DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ลิม่า - บินสู่เมืองอิกวาซู - นําตกอิกวาซู (ฝังอาร์ เจนตินา)
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
ออกเดินทางสู่ เมืองอิกวาซู โดยสายการบิน Land Airline
เทียวบินที LA2443 (Airbus 319)
ถึงสนามบินอิกวาซู รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติอิกวาซู เป็ น
ใน
สิ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ ครอบคลุมพรมแดนระหว่าง
ประเทศอาร์ เจนตินาและบราซิ ล จากนันนําคณะเดินทางเข้าสู่ โรงแรมทีพัก
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก IGUAZA GRAND RESORT SPA and CASINO หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ชมนําตกอิกัวสุ (ฝังอาร์ เจนตินา) - ล่ องเรื อชมนําตก - ท่ องป่ าร้ อนชืน
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
นําชมนําตกอิกวาซู (ฝั งอาร์ เจนตินา) ฝั งด้านนีหนาแน่นไปด้วยป่ าร้อนชืน และ
กิจกรรมในการเทียวชมนําตกอย่างมากมาย นําตกอิกวาซู ประกอบไปด้วยนําตก
แห่ง สู งระหว่าง - เมตร แต่ละนําตกมีชือเรี ยกโดยเฉพาะ ขนาดของนําตก
กว้างประมาณ ก.ม. นับเป็ นนําตกทีกว้างทีสุ ดในโลก ใหญ่กว่านําตกไนแองการ่ า
เท่า นําตกส่ วนใหญ่อยู่ในอาร์ เจนตินาราว % พืนทีป่ าริ มนําตกเป็ นเขตคุม้
ครองรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าเขตร้ อนทีมีอยูอ่ ย่างชุกชุม เช่น นกไทนามัส แมวป่ าโอเซล
เสื อจากัวร์ สมเสร็ จ เพ็คคารี และสัตว์นานาชนิดอีกมากมาย เส้นทางเดินชมนําตก
จุดสู งสุ ดคือ Devil’s Throat จุดทีท่านจะยืนเหนือนําตก สัมผัสละอองนําจาก
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ด้านบน และตืนตาตืนใจกับต้นกําเนิดของสายนําตก จากนันเปลียนวิวทิวทัศน์บน
เส้นทางเดิน Upper Trail และ Lower Trail ทีให้ความสวยงามทีแตกต่างกัน
ออกไป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
สนุกสนานไปกับกิจกรรมทีท่านรอคอย “ล่องเรื อชมนําตก” เรื อขนาดความจุ ที
นัง แล่นไปตามสายนําจนเข้าสู่ เขตม่านนําตก ทีฝ่ าด่านของสายนําอันเชียวกราก
และสายนําตกทีส่ งเสี ยงกึกก้องมหึมา ทีท่านไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ดๆี ของ
ความงามแบบธรรมชาติอย่างแท้จริ ง สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางกลับสู่ ทีพัก
โรงแรม
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก IGUAZA GRAND RESORT SPA and CASINO หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เมืองอิกัวสุ (ฝังบราซิ ล) - บินสู่ริโอ เดจาเนโร (บราซิ ล)
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
นําท่านสัมผัสความยิ งใหญ่ของนําตกอิกวาซู (ฝั งบราซิล) มีตน้ กําเนิดจากแม่นาํ อิก
วาซู ทีไหลมาจากทีราบสู งปารานา และตกจากขอบทีราบสู งขนาดใหญ่ลงสู่ พืนที
ราบเกินเป็ นนําตกขนาดใหญ่มหึมา ถึงแม้นาํ ตกโดยส่ วนใหญ่จะอยูฝ่ ั งอาร์ เจนตินา
แต่ท่านสามารถสัมผัสสายนําตกอย่างใกล้ชิดด้วยทางเดินสะพานไม้ ทีออกแบบ
เพือให้นกั ท่องเทียวทุกคนได้ชุ่มฉําไปกับสายนําตกอย่างใกล้ชิดทีสุ ด ละอองของ
สายนําในช่วงหน้าร้ อนจะมีปรากฏการณ์รุ้งกินนําให้ท่านได้ชม
(ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะขึน Helicopter ชมวิวทิวทัศน์และความยิ งใหญ่
บนมุมสู ง ค่าเฮลิคอปเตอร์ US$ / ท่าน กรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ ล่วงหน้า)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเขตอุทยาน Local
ออกเดินทางสู่ เมืองริ โอ เดจาเนโร โดยสายการบิน TAM Airline
เทียวบินที JJ3189 (Airbus 320)
ถึงเมืองริ โอ เดจาเนโร หรื อ “แม่นาํ แห่งเดือนมกราคม” ได้ชือว่าเป็ นเมืองทีงดงาม
ทีสุ ดแห่ งหนึ งในโลก ด้วยชายหาดชื อดัง โคปาคาบานา และ อีปาเนมา ทีคนทัว
โลกกล่าวขวัญถึง รวมถึงเทศกาลคาร์ นิวลั เทศกาลรื นเริ งประจําปี ของชาวแซมบ้า
ทีโลกต้องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอันอลังการทีสุ ดทีโลกเคยมีมา
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก WINDSOR ATLANTICA HOTEL 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ริ โอ เดจาเนโร - รู ปปันพระเยซู คริ สต์ - สนามฟุตบอลมาราคานา
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
นําท่านขึนสู่ ยอดเขากอร์ โกวาโด จุดหมายปลายทางฝั นของนักท่องเทียวทียืนคูก่ บั
สิ งมหัศจรรย์ของโลกทีมนุษย์สร้ างขึนนันก็คือ “รู ปปันพระเยซู คริ สต์” แห่งเมืองริ
โอ เดจาเนโร (Rio de Janeiro) สัญลักษณ์อนั โด่งดังของบราซิล ถูกคัดเลือกให้
เป็ น 1 ใน 7 สิ งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

เสาร์
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นําคณะสู่ เอสตาดิโอ โด มาราคานา สนามฟุตบอลขนาดยักษ์จุคนได้ 103,022 คน
เพือให้ท่านได้ซือของทีระลึกจากทีมบราซิ ล เมืองริ โอ มีสวนพฤกษศาสตร์ ขนาด
ใหญ่ ต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ทีนําเข้าจากประเทศทังในแถบลาตินอเมริ กา อเมริ กา
และยุโรป ซึ งมีการจัดแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ และมีจุดเด่นอยูท่ ี บัววิกตอเรี ยขนาด
ใหญ่ และทิวแถวของต้นปาล์มทีถูกไว้เป็ นแนวสวยงาม ท่ามกลางความเขียวขจี

. น.

รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก WINDSOR ATLANTICA HOTEL 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ริ โอ เดอ จาเนโร - ซู การ์ โลฟ - ฟาเวลา - เดินทางกลับประเทศไทย
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
นําคณะขึนกระเช้าไฟฟ้ าขึนสู่ ยอดเขาซู การ์ โลฟ (Pao De Acucar) หรื อภูเขาก้อน
นําตาลทีตังอยูเ่ คียงข้างกับยอดเขากอร์โกวาโด แต่มีความสู งเพียงครึ งหนึงของรู ป
ปันพระเยซู คริ สต์ เพือไปชมทัศนียภาพแบบ องศาของเมืองริ โอ

วันที 1
8. น.
9. น.

. น.
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22.0 น.
วันที
03.10 น.
2. 0 น.
วันที
. 5 น.
. 5 น.

จันทร์

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
นําชมย่านชุมชนแออัดที ฟาเวลา (Favela) เป็ นภาพของบ้านเรื อนปลูกไล่กนั ไป
บนภูเขาหลายร้ อยหลายพันหลัง ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ นักเตะชือดังหลายคนก็
เติบโตมาจากทีนีทัง โรนัลโด, โรนัลดินโญ
นําคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพือออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ริ โอ เดอ จาเนโร - บินสู่นครดูไบ (สาธารณรั ฐอาหรั บเอมิเรสต์ )
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดยเทียวบินที
EK248 (Boeing 777-300 ER)
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลียนเทียวบิน
ดูไบ - สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเทียวบินที EK384
(Airbus A380-800)
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
กําหนดการเดินทาง

Period
23 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน
30 ตุลาคม - พฤศจิกายน
- พฤศจิกายน
- พฤศจิกายน
พฤศจิกายน - ธันวาคม
พฤศจิกายน - ธันวาคม
- ธันวาคม
- ธันวาคม
ธันวาคม
- มกราคม
ค่ าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

230,
230,
230,
230,
230,
230,
230,
230,

........-

Child 4-11
With Bed

207,000.207,000.207,000.207,000.207,000.207,000.207,000.207,000.-

Child 4-6
No Bed

184,000.184,000.184,000.184,000.184,000.184,000.184,000.184,000.-

อังคาร

พุธ

SGL Supp

3
3
3
3
3
3
3
3

,
,
,
,
,
,
,
,

** To be advise **

-

No Ticket
Adult / Child
, .- / -51,500., .- / -51,500., .- / -51,500., .- / -51,500., .- / -51,500., .- / -51,500., .- / -51,500., .- / -51,500.-

 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม
ของนํามันเชือเพลิง ณ วันที มิถนุ ายน
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสหรัฐอเมริ กา ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
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15-19 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด ทีนัง
20-35 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด ทีนัง
 ค่าเข้ าชมสถานทีตามทีระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมทีพักระดับ ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที
ท่านจองห้ องพักแบบ เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน และอาจมีการเปลียนย้ ายเมืองพัก
หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึน - เท่าตัว
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ละแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ชท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า ปี น้ อย
กว่า ปี ไม่เกิน 3, ,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,000 บาท ทังนีครอบคลุม
ถึงประกันสุขภาพทีไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
 หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเทียวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง
ทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % และค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห้ องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครืองดืมทีสังพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ INSTYLE TRAVER กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรื อทีท่านรู ้ จกั
และเชือถือได้ ซึงจะดูแลท่านด้วยขันตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพ เพือเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า , บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึงท่าน ภายใน วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมัด
จําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือล่วงหน้า วันก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาํ ระเงินส่ วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีท่ องเทียวต่ างๆ ในโปรแกรมไม่ เอืออํานวยต่ อบุคคลดังต่ อไปนี
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้าดังต่อไปนี
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง ขวบ
2. ผูส้ ู งอายุทีมีความจําเป็ นต้องใช้วีลแชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ ( เม.ย. - เม.ย.) / เดือนตุลาคม ( - ต.ค.) / เดือนธันวาคม ( - ธ.ค.) และ
เทศกาลคริสต์ มาส และเทศกาลปี ใหม่ ( ธ.ค. - ธ.ค.)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง - วัน
หักมัดจํา 2 , บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน
หักมัดจํา , บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน
หักมัดจํา , บาท/ท่าน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน
หักมัดจํา , บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วันก่อนการเดินทาง
หัก % ของค่าทัวร์
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน
หัก % ของค่าทัวร์
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน หรื อ NO SHOW
หัก % ของค่าทัวร์
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW
หัก % ของค่าทัวร์
 ในกรณี ทีวันเดินทางดังกล่าวเป็ นตัวเงือนไข NON-REFUND
หัก % ของค่าทัวร์
 กรณี แจ้งยกเลิก หลังจากที ปิ ดกรุ๊ ป เรี ยบร้อยแล้ว
คิดค่าเสียหายตามจริง
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้ อมกันทังหมด ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซึงจะรู้ ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผ้ เู ดินทาง ตํากว่า
ท่าน โดยทีจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน วัน และขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทังไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทเกิี ดเหตุ
จําเป็ นสุดวิสยั ดังนี การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซือประกันเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ทีระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากทีสุด และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้ ว
การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และ
60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ ( เม.ย. - เม.ย.) / เดือนตุลาคม ( ต.ค. / เดือนธันวาคม ( - ธ.ค.) และ เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ ( ธ.ค. - ธ.ค.)
ตัวเครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ
การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim)

การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณีตวกรุ
ั ๊ ป สามารถสะสมไมล์ % ของสายการบินเอ
มิเรสต์ได้ เท่านัน ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ นสิทธิ ของสายการบินเท่านัน

ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที มิถนุ ายน
การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ ท่าน / เตียง
(Triple Room) ขึนอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความ
แตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตํา เครื องปรับอากาศทีมีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึน - เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ใน
การปรับเปลียน หรือย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอา่ งอาบนํา ซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมได้
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สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้ าชมนัน ๆ ปิ ดทํา
การ หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพือให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่าน
ไม่สามารถเข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนืองจากได้ ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่ าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิมเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม
 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื องบิน คือ
กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้โดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึนเครืองได้ ต้ องมีนาหนั
ํ กไม่เกิน กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
เซนติเมตร หรื อ เซนติเมตร ( . นิว) x เซนติเมตร ( . นิว) x
เซนติเมตร ( นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตากว่
ํ า
มาตรฐานได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในนําหนักส่วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
ซึงความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

การสูบบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชัดเจนในเรืองการ
สูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแล
คณะทัวร์ ทงหมด
ั

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงือนไขทีบริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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