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วันที  สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) ศุกร์ 
.0  น. พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชนั  ขาออก อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

เคานเ์ตอร์ T สายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลน์ เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกใน
เรืองสัมภาระและการเช็คอิน  

วันที  กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - เซาเปาโล (บราซิล) เสาร์ 
1.35 น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยเทียวบินที EK385 

(Airbus A380-800) 
 

.  น. ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ รอเปลยีนเทียวบิน   

.  น. ออกเดินทางสู่นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล โดยสายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลน์ 
เทียวบินที EK261 (Boeing 777-300 ER)  

 

.  น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกวัรูลโฮส นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ผ่านการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร รถโคช้รอรับคณะแลว้เดินทางเขา้สู่ทีพกัโรงแรม 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน  วนั โดยซือตวัเครืองบิน, เช่า
รถโคช้, จองทีพกั, ร้านอาหาร สถานทีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลกิเทียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การพลาด
เทียวบิน (ขึนเครืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธ
การเขา้เมือง ทาํใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิยัอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีชาํระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอนื ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทวัร์ 
หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นสิงทีทางบริษทัฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั L’ HOTEL PORTO BAY SAO PAULO * หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันที  เทียวนครเซาเปาโล (บราซิล) - ลิม่า (เปรู) อาทิตย์ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม Buffet  
.  น. นาํท่านเทียวชมนครเซาเปาโล (Sao Paolo) มีความหมายวา่ "นกับุญพอล" เป็น

เมืองทีใหญ่ทีสุดเป็นอนัดบัที  ของโลก เมืองใหญ่ติดอนัดบัโลกดว้ยประชากร
มาก กวา่  ลา้นคน มากกวา่  เชือชาติพาํนกัอยู่ ก่อตงัโดยมิชชนันารีชาว
โปรตุเกส กวา่  ปีทีผ่านมา เป็นเมืองหลากหลายวฒันธรรมทีมีชาวอิตาลีในเขต 
Bela Vista ชาวญีปุ่นในเขต Liberdade ชาวอาหรับในเขต De Marco อีกทงัยงั
เป็นเมืองทีมีภูมิอากาศดีตลอดปีเฉลยี 20 องศาเซลเซียส นครเซาเปาโลเป็นศูนย์
รวมทาง ดา้นเศรษฐกิจ เป็นหวัใจทางการเงิน และศูนยร์วมแห่งธุรกิจ สถานทีแรก
ทีเราจะไปชมคือ Catedral da Sé เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิประจาํเมืองทีเก่าแก่ 
สวยงาม และมีขนาดใหญ่ทีสุดในเซาเปาโล ผ่านชมอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
ยุโรป สถานีรถไฟ Estação da Luz  พิพิธภณัฑภ์าษาโปรตุเกส (Museu da 
Lingua Portuguesa) จดัแสดงประวติัความเป็นมาเกียวกบัภาษาโปรตุเกส 
พิพิธภณัฑศิ์ลปะ Pinacoteca do Estado de São Paulo จากศิลปินชาวบราซิ
เลียน สวนสาธารณะ Parque do Ibirapuera สวนสาธารณะทีใหญ่ทีสุดในเซาเปา
โล ทีชาวเมืองภาคภูมิใจ และถนนสายสําคญั Avenida Pualista หวัใจสําคญัทาง
ธุรกิจของเมือง ทีตงัของธนาคาร สํานกังานใหญ่ และแหล่งเอนเตอร์เทนเมน้ท์
มากมาย เป็นย่าน CBD ทีทนัสมยัไม่แพเ้มืองใหญ่ๆ อย่าง มหานครซิดนีย,์ โตเกียว 
หรือ แมแ้ต่มหานครนิวยอร์ค 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บ่าย นาํท่านเดินชมถนน  de Março (25th  March street) ย่านชอ้ปปิงทีโด่งดงัทีสุด

ของเมือง เป็นทีรู้จกัของคนทงัประเทศ ถา้มาเยือนเมืองนีแลว้ก็ตอ้งมาแวะเยียมชม 
หรือชอ้ปปิงสินคา้หลากหลาย มีใหเ้ลือกสรรอย่างมากมาย ไดเ้วลาเดินทางสู่
สนามบิน เพือเดินทางสู่ประเทศเปรู 

 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Local  
20.25 น. ออกเดินทางสู่นครลิม่า (Lima) ประเทศเปรู โดยสายการบิน Lan Peru Airline  

โดยเทียวบินที LA2766 (Boeing 767-300) 
 

22.35 น. ถึงสนามบิน Jorge Chavez International Airport ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง แลว้
นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมทีพกั 

 

 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั EL PARDO DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วันที  ลิม่า (เปรู) - คุสโก - วิหารสุริยะเทพ - ป้อมปราการอินคา จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
10.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุสโก โดยสายการบิน Lan Peru Airline  

โดยเทียวบินที LA2021 (Airbus 320) 
 

11.55 น. ถึงสนามบินเมืองคุสโก (Cuzco) อดีตเมืองหลวงศูนยก์ลางอาณาจกัรอนิคา บน
เทือกเขาแอนดีส ทีตงัอยู่สูงกวา่ระดบันาํทะเลกวา่ ,  เมตร คุสโกเป็นเมืองที
สวยและมีเสน่ห์ในตวัเอง อีกทงัยงัเป็นจุดเริมตน้การเดินทางสู่ดินแดนศกัดิสิทธิ
ของชาวอินคาทีเรียกกนัวา่ “อินคาเทรล” 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บ่าย เทียวชมเมืองคุสโก เสน่ห์เมืองเก่าผสมผสานอารยธรรมทีแตกต่าง เมืองนีตงัถิน

ฐานมาเป็นพนัปีและเจริญรุ่งเรืองถงึขีดสุดโดยชาวเผา่อินคา เขา้มามีอาํนาจโดยใช้
เมืองคุสโก (ตามภาษาเกอชวั (Quechua) ภาษาของชาวอินคาโบราณแปลวา่ 
“สะดือของโลก”) เป็นศูนยก์ลางอาํนาจขยายอิทธิพลไปทวัเทือกเขาแอนดีส ตงัแต่
คริสตศ์ตวรรษที  จนถึงสินสุดลงในคริสตศ์ตวรรษที  โดยการรุกรานจาก
สเปนในช่วงลา่อาณานิคม ชมสถาปัตยกรรมยคุก่อนอินคา ,อนิคา ,สเปน และรวม
ไปถึงอารยธรรมสมยัใหม่ ปลาซ่าเดออาร์มสั (Plaza de Armas) จตุัรัสกลางเมือง 
แหล่งพบปะของชาวอนิคา ตรงกลางเป็นสวนสาธารณะ มีนาํพุ รูปปัน ลอ้มรอบ
ดว้ยอาคารเก่า ๆ เรียงรายดว้ยร้านคา้และร้านอาหารทีทนัสมยั บรรยากาศยอ้นยุค
แบบชิลลเ์อา๊ท ์ ชมโบสถแ์ห่งเมือง Cathedral of Cusco ก่อสร้างขึนในยุคอาณา
นิคม สถาปัตยกรรมแบบโกธิค โบสถแ์ห่งนีก็สร้างขึนบนฐานของราชวงัเดิมของ
ชาวอินคาและยุคก่อนอินคา ชมโบสถซ์านโตโดมิงโก ้ (Church of Santo 
Domingo) โบสถแ์ห่งนีสร้างทบัลงบนศาสนสถานดงัเดิมทีเรียกวา่ โคริกนัชา 
(Qoricancha) วหิารแห่งสุริยา หรือ Temple of the Sun ของชาวอินคา ซึงเดิม
เรียกวา่ อินติคนัชา (Inti Kancha) หรือวหิารทองคาํ ทีชาวอนิคาใชบ้วงสรวงสุริยะ
เทพ วา่กนัวา่ในยุคอินคานนั โครงสร้างหินขนาดใหญ่ ทีทาํเป็นหอ้ง ๆ เหล่านีฉาบ
ทาไปดว้ยทองคาํลว้น ๆ แลว้พาท่านออกนอกตวัเมืองเพือชมโบราณสถานแซคไซ
วามาน (Sacsayhuaman) อดีตป้อมปราการขนาดใหญ่ สร้างจากหินแกรนิต เรียง
เขา้มุมกนัหินแต่ละกอ้นหนกั90-120 ตนั ไม่มีทราบแน่ชดัวา่ใครเป็นผูส้ร้าง (ก่อน
ยุคอินคา) และสร้างไวเ้พือวตัถุประสงคอ์ะไร หลกัฐานทางโบราณคดีบ่งบอกวา่ 
ใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบนัมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองทุก ๆ ปีในวนัที 

 มิถุนายน โดยมีผูค้นแต่งกายชุดพืนเมืองออกมาเตน้รํากนัอย่างงดงาม 
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.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL COSTA DEL SOL RAMADA CUSCO หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที  คุสโก - มาชูปิกชู (เมืองมรดกโลก) - คุสโก อังคาร 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

07.00 น. ออกเดินทางสู่มาชู ปิกชู ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น New Wonders of the world 
และ ไดจ้ดัอนัดบัแลนดม์าร์กทีสําคญัทีสุดในโลก ทงัความยิงใหญ่ และความสําคญั
ในประวติัศาสตร์และวฒันธรรมโบราณของชาวอินคา มาชูปิกชู เมืองสาบสูญแห่ง
อินคา  นครกลางฟ้าแห่งนีซ่อนตวัอยู่ในเทือกเขาแอนเดส ประเทศเปรู เนือที
ประมาณ  ตร.กม.ของหุบเขาอุรุบมับา้ ทีความสูง ,  เมตรระดบันาํทะเล เป็น
อาณาจกัรทีเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ถูกทิงร้างเอาไวแ้ละถูกปกคลุมอยู่ดว้ยป่าดงดิบ
นานนบัศตวรรษ นกัผจญภยัชาวอเมริกนั ฮีราม บิงแฮม ไดถู้กพาไปหามนัในปีค.ศ.

 โดยเดก็หนุ่มทอ้งถินวยัเพียง  ขวบ ปัจจุบนัเชือกนัวา่ ทีนีเป็นทีพกัผอ่นของ
ชนชนัสูงชาวอินคา คาดวา่สร้างขึนราวปี ค.ศ.  โดยจกัรพรรดิปาชากูตีของ
ชาวอินคา มาชูปิกชู ถูกปล่อยทิ งไวน้บัร้อยปี เพราะชาวสเปนไดเ้ขา้มาล่าอาณา
นิคม และฆ่าชาวเปรูและชาวอนิคา เมืองอินคาเลยถูกปล่อยร้างไว ้จนกระ ทงัฮีราม
มาคน้พบ แลว้แพร่กระจายข่าวไปทวัโลก  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet  
.  น. นาํท่านเขา้ชมนครทีสาบสูญ  "The Lost City of the Incas" โบราณสถานถูกสร้าง

เป็นลกัษณะขนับนัไดไล่ลงมาตามความชนัของหุบเขา แต่ละชนัสูง -  เมตร มี
จาํนวนทงัหมด  ชนัซึงถูกเชือมถึงกนัดว้ยบนัไดกวา่ ,  ขนั และมีสิงก่อสร้าง
ซึงสร้างดว้ยหินกวา่  หลงั สมมติฐานจากนกัสํารวจและผูค้น้พบ เปิดเผยวา่   มา
ชูปิกชู เคยถกูปกครองโดยนกับวชของลทัธิบูชาสุริยะ และมีการทาํพิธีถวายหญิง
สาวเป็นเครืองสังเวยแก่พระเจา้ของพวกเขา ทีนียงัเป็นป้อมปราการสุดทา้ยของชาว
อินคาทีต่อสู้กบัชาวสเปนอีกดว้ย อีกสมมติฐานหนึงวา่ มาชูปิกชู น่าจะเป็นทีพกั
ตากอากาศสําหรับเชือพระวงศ์ในฤดูร้อน ประกอบดว้ยวงั มีวหิารและคฤหาสน ์
ลอ้มอยูร่อบ ๆ รวมไปถึงทีพกัของผูท้าํงานในสถานทีนนั ๆ ดว้ย คาดวา่น่าจะมีผู ้
อาศยัอยู่ไม่เกิน  คน จนกระทงัถูกชาวสเปนมายึดดินแดนในอีก  ปีต่อมา 

 

.  น. คณะเดินทางกลบัเมืองคุสโก ้  
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL COSTA DEL SOL RAMADA CUSCO หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที  คุสโก - ลิม่า - เทียวชมเมืองหลวงของเปรู พุธ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. 
.  น. 

หลงัอาหาร นาํคณะออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางสู่เมืองลิม่า เมืองหลวงของประเทศเปรู โดยเทียวบินที LA2004 
(Airbus 319) 

 

.  น. ถึงสนามบินเมืองลิม่า รถปรับอากาศรอรับคณะแลว้ออกเดินทางสู่ภตัตาคาร  
12. 0 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
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.  น. เทียวกรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศเปรู ศูนยก์ลาง
การขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย ลิมาตงัขึน
โดยฟรันซิสโก ปีซาร์โร ผูพิ้ชิตชาวสเปน ในปีค.ศ.  โดยใหชื้อวา่ นครแห่ง
กษตัริย ์ (City of Kings) ลิมา เป็นเมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรู และนครหลวงที
สําคญัทีสุดในทวปีอเมริกาใต ้ ประเทศเปรูมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสามของอเมริกา
ใต ้ และเป็นตน้กาํเนิดของแม่นาํอเมซอน เป็นประเทศทีมีความหลากหลายในดา้น
ชาติพนัธ์ุ ชนพืนเมืองเชือสายสเปนผสมกบัอินเดียนแดง, อฟัริกา, จีน, และญีปุ่นที
เขา้มาตงัรกราก นาํวฒันธรรมมาเผยแพร่อย่างลึกซึง นาํท่านเขา้สู่ศูนยก์ลาง
ประวติัศาสตร์เมืองลิมา" (Historic Centre of Lima) ตงัอยู่ในใจกลางเมืองลิมา 
ประกอบไปดว้ยเหล่าอาคาร รวมไปถึงสิงก่อสร้างทีมีความสาํคญัหลายแห่ง ซึง
ต่อมาไดถู้กประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี  ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) 
จตุัรัสเก่าแก่จุดกาํเนิดของเมือง รอบจตุัรัสนนัเรียงรายไปดว้ยเหล่าอาคารทีมีสําคญั 
อาทิทาํเนียบประธานาธิบดี, วงัอาร์คบิชอป (Archbishop Palace), วหิารแห่งลิมา 
(Lima Cathedral) วหิารคาทอลิกทีสร้างขึนเมือครังสเปนเขา้มายึดครอง, ศาลา
เทศบาลเมือง สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมทีงดงาม นาํท่านเขา้สู่ยา่น San Isidro เพือ
ไปชมโบราณสถานอนัลือชือ อวักา อวัยามาร์กา (Huaca Huallamarca) ปิรามิด
สมยัพรีอินคา เชือกนัวา่ชาวเปรูในอตีตไดส้ร้างไวเ้พือบูชาเทพเจา้โดยสร้างจากอิฐ
ผสมกบัดิน ซึงปัจจุบนัทางรัฐบาลเปรูไดท้าํการบูรณะซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพเดิม 
นาํคณะเขา้สู่ทีพกัโรงแรมย่าน มิราฟอเรส (Miraflores) เมืองตากอากาศทีสุดแสน
โรแมนติค ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ร่มรืนดว้ยสวนสาธารณะและชายหาดทีงดงาม 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั EL PARDO DOUBLE TREE by HILTON HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที  ลิม่า - บินสู่เมืองอิกวาซู - นําตกอิกวาซู (ฝังอาร์เจนตินา) พฤหัสบด ี
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. ออกเดินทางสู่เมืองอิกวาซู โดยสายการบิน Land Airline  

เทียวบินที LA2443 (Airbus 319) 
 

9.2  น. ถึงสนามบินอิกวาซู รถรอรับคณะแลว้เดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติอิกวาซู เป็น  
ใน  สิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลกยุคใหม่ ครอบคลุมพรมแดนระหวา่ง
ประเทศอาร์เจนตินาและบราซิล จากนนันาํคณะเดินทางเขา้สู่โรงแรมทีพกั 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั IGUAZA GRAND RESORT SPA and CASINO หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที  ชมนําตกอิกัวสุ (ฝังอาร์เจนตินา) - ล่องเรือชมนําตก - ท่องป่าร้อนชืน ศุกร์ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. นาํชมนาํตกอกิวาซู (ฝังอาร์เจนตินา) ฝั งดา้นนีหนาแน่นไปดว้ยป่าร้อนชืน และ

กิจกรรมในการเทียวชมนาํตกอยา่งมากมาย นาํตกอกิวาซู ประกอบไปดว้ยนาํตก 
 แห่ง สูงระหวา่ง -  เมตร แต่ละนาํตกมีชือเรียกโดยเฉพาะ ขนาดของนาํตก

กวา้งประมาณ  ก.ม. นบัเป็นนาํตกทีกวา้งทีสุดในโลก ใหญก่วา่นาํตกไนแองการ่า 
 เท่า นาํตกส่วนใหญอ่ยู่ในอาร์เจนตินาราว % พืนทีป่าริมนาํตกเป็นเขตคุม้ 

ครองรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขตร้อนทีมีอยูอ่ย่างชุกชุม เช่น นกไทนามสั แมวป่าโอเซล 
เสือจากวัร์ สมเสร็จ เพค็คารี และสัตวน์านาชนิดอีกมากมาย เส้นทางเดินชมนาํตก
จุดสูงสุดคือ Devil’s Throat จุดทีท่านจะยืนเหนือนาํตก สัมผสัละอองนาํจาก
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ดา้นบน และตืนตาตืนใจกบัตน้กาํเนิดของสายนาํตก จากนนัเปลียนววิทิวทศัน์บน
เส้นทางเดิน Upper Trail และ Lower Trail ทีใหค้วามสวยงามทีแตกต่างกนั
ออกไป 

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local  
บ่าย สนุกสนานไปกบักิจกรรมทีท่านรอคอย “ล่องเรือชมนาํตก” เรือขนาดความจุ  ที

นงั แล่นไปตามสายนาํจนเขา้สู่เขตม่านนาํตก ทีฝ่าด่านของสายนาํอนัเชียวกราก 
และสายนาํตกทีส่งเสียงกึกกอ้งมหึมา ทีท่านไม่ควรพลาดกบัประสบการณ์ดีๆ ของ
ความงามแบบธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง สมควรแก่เวลานาํคณะเดินทางกลบัสู่ทีพกั
โรงแรม 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั IGUAZA GRAND RESORT SPA and CASINO หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที  เมืองอิกัวสุ (ฝังบราซิล) - บินสู่ริโอ เดจาเนโร (บราซิล) เสาร์ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. นาํท่านสัมผสัความยิงใหญ่ของนาํตกอกิวาซู (ฝั งบราซิล) มีตน้กาํเนิดจากแม่นาํอกิ

วาซูทีไหลมาจากทีราบสูงปารานา และตกจากขอบทีราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่พืนที
ราบเกินเป็นนาํตกขนาดใหญ่มหึมา ถึงแมน้าํตกโดยส่วนใหญจ่ะอยูฝั่ งอาร์เจนตินา 
แต่ท่านสามารถสัมผสัสายนาํตกอย่างใกลชิ้ดดว้ยทางเดินสะพานไม ้ ทีออกแบบ
เพือใหน้กัท่องเทียวทุกคนไดชุ่้มฉาํไปกบัสายนาํตกอย่างใกลชิ้ดทีสุด ละอองของ
สายนาํในช่วงหนา้ร้อนจะมีปรากฏการณ์รุ้งกินนาํใหท่้านไดช้ม  
(ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะขึน Helicopter ชมววิทิวทศัน์และความยิงใหญ่
บนมุมสูง ค่าเฮลิคอปเตอร์  US$ / ท่าน กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ล่วงหนา้) 

 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารในเขตอุทยาน Local  

.  น. ออกเดินทางสู่เมืองริโอ เดจาเนโร โดยสายการบิน TAM Airline  
เทียวบินที JJ3189 (Airbus 320) 

 

.  น. ถึงเมืองริโอ เดจาเนโร หรือ “แม่นาํแห่งเดือนมกราคม” ไดชื้อว่าเป็นเมืองทีงดงาม
ทีสุดแห่งหนึงในโลก ดว้ยชายหาดชือดงั โคปาคาบานา และ อีปาเนมา ทีคนทวั
โลกกล่าวขวญัถึง รวมถึงเทศกาลคาร์นิวลั เทศกาลรืนเริงประจาํปีของชาวแซมบา้  
ทีโลกตอ้งตะลึงไปกบัขบวนพาเหรดอนัอลงัการทีสุดทีโลกเคยมีมา 

 
.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  

 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั WINDSOR ATLANTICA HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

 

วันที  ริโอ เดจาเนโร - รูปปันพระเยซูคริสต์ - สนามฟุตบอลมาราคานา อาทิตย์ 
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.  น. นาํท่านขึนสู่ยอดเขากอร์โกวาโด จุดหมายปลายทางฝันของนกัท่องเทียวทียืนคู่กบั

สิงมหศัจรรยข์องโลกทีมนุษยส์ร้างขึนนนักคื็อ “รูปปันพระเยซูคริสต”์ แห่งเมืองริ
โอ เดจาเนโร (Rio de Janeiro) สัญลกัษณ์อนัโด่งดงัของบราซิล ถูกคดัเลือกให้
เป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่  
 

 
.  น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese  
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Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11  
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL Supp 
No Ticket 

Adult / Child 
23 ตุลาคม - 4 พฤศจกิายน  230, .- 207,000.- 184,000.- 3 ,  - , .- / -51,500.- 
30 ตุลาคม -  พฤศจกิายน  230, .- 207,000.- 184,000.- 3 ,  - , .- / -51,500.- 

 -  พฤศจกิายน  230, .- 207,000.- 184,000.- 3 ,  - , .- / -51,500.- 
-  พฤศจกิายน  230, .- 207,000.- 184,000.- 3 ,  - , .- / -51,500.- 

 พฤศจกิายน -  ธันวาคม  230, .- 207,000.- 184,000.- 3 ,  - , .- / -51,500.- 
 พฤศจกิายน -  ธันวาคม  230, .- 207,000.- 184,000.- 3 ,  - , .- / -51,500.- 

 -  ธันวาคม  230, .- 207,000.- 184,000.- 3 ,  - , .- / -51,500.- 
 -  ธันวาคม  230, .- 207,000.- 184,000.- 3 ,  - , .- / -51,500.- 

 ธันวาคม  -  มกราคม  ** To be advise ** 
ค่าทัวร์รวม : 

 
 คา่ตวัเครืองบินไป-กลบัสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมคา่ภาษี และส่วนเพิม

ของนํามนัเชอืเพลิง ณ วนัที  มิถนุายน  
 คา่รถโค้ชมาตรฐานสหรฐัอเมริกา ทอ่งเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ

.  น. นาํคณะสู่ เอสตาดิโอ โด มาราคานา สนามฟุตบอลขนาดยกัษจุ์คนได ้103,022 คน 
เพือใหท่้านไดซื้อของทีระลึกจากทีมบราซิล เมืองริโอ มีสวนพฤกษศาสตร์ขนาด
ใหญ ่ตน้ไมด้อกไมน้านาพนัธ์ุทีนาํเขา้จากประเทศทงัในแถบลาตินอเมริกา อเมริกา 
และยโุรป ซึงมีการจดัแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ และมีจุดเด่นอยูที่ บวัวกิตอเรียขนาด
ใหญ่ และทิวแถวของตน้ปาลม์ทีถูกไวเ้ป็นแนวสวยงาม ท่ามกลางความเขียวขจี  

 
 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั WINDSOR ATLANTICA HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที 1 ริโอ เดอ จาเนโร - ซูการ์โลฟ - ฟาเวลา - เดินทางกลับประเทศไทย จันทร์ 
8.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
9.  น. นาํคณะขึนกระเชา้ไฟฟ้าขึนสู่ยอดเขาซูการ์โลฟ (Pao De Acucar) หรือภูเขากอ้น

นาํตาลทีตงัอยูเ่คียงขา้งกบัยอดเขากอร์โกวาโด แต่มีความสูงเพียงครึงหนึงของรูป
ปันพระเยซูคริสต ์เพือไปชมทศันียภาพแบบ  องศาของเมืองริโอ 
 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  

.  น. นาํชมยา่นชุมชนแออดัที ฟาเวลา (Favela) เป็นภาพของบา้นเรือนปลูกไลก่นัไป
บนภูเขาหลายร้อยหลายพนัหลงั ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ นกัเตะชือดงัหลายคนก็
เติบโตมาจากทีนีทงั โรนลัโด, โรนลัดินโญ  
 

 

22.0  น. นาํคณะเดินทางสู่สนามบิน เพือออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  
วันที  ริโอ เดอ จาเนโร - บินสู่นครดูไบ (สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์) อังคาร 
03.10 น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยเทียวบินที  

EK248 (Boeing 777-300 ER)  
 

2. 0 น. ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ รอเปลยีนเทียวบิน   
วันที  ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ พุธ 

. 5 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ โดยเทียวบินที EK384  
(Airbus A380-800) 

 

. 5 น. นาํท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
กําหนดการเดินทาง 
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15-19 ทา่น ใช้รถปรบัอากาศขนาด  ทีนงั 
20-35 ทา่น ใช้รถปรบัอากาศขนาด  ทีนงั 

 คา่เข้าชมสถานทีตามทีระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมทพีกัระดบั  ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที

ทา่นจองห้องพกัแบบ  เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน และอาจมีการเปลียนย้ายเมืองพกั 
หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขนึ -  เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแตล่ะแหง่ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ชทอ่งเทียวตามโปรแกรมทรีะบ ุ
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่  ปีน้อย
กวา่  ปี ไมเ่กิน 3, ,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน , ,000 บาท ทงันีครอบคลุม
ถงึประกนัสขุภาพทีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

 หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเทยีวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง
ทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นําหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 สมนาคณุทกุทา่นด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก สวยเกใ๋บเล็ก ทา่นละ 1 ใบ 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 
 ค่าทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั INSTYLE TRAVER กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือทีท่านรู้จกั
และเชือถอืได ้ ซึงจะดูแลท่านดว้ยขนัตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ ,  บาทต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน ภายใน  วนันบัจากวนัทีจอง ซึงเงินมดั
จาํดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สาํหรับลูกคา้ดงัต่อไปนี 
1. เดก็ทีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง  ขวบ 
2. ผูสู้งอายทีุมีความจาํเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (  เม.ย. -  เม.ย.) / เดือนตุลาคม (  -  ต.ค.) / เดือนธันวาคม (  -  ธ.ค.) และ 
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  วนั  

 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั 
คืนเงินมดัจําทงัหมด 
คืนเงินมดัจําทงัหมด 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกัมดัจํา 2 ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจํา ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกัมดัจํา ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจํา ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั % ของค่าทวัร์ 
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  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั หรือ NO SHOW 
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั %  ของค่าทวัร์ 

  ในกรณีทีวนัเดินทางดงักล่าวเป็นตวัเงือนไข NON-REFUND หกั % ของค่าทวัร์ 
  กรณีแจง้ยกเลิก หลงัจากที ปิดกรุ๊ป เรียบร้อยแลว้  คิดค่าเสยีหายตามจริง 

 

 หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึงการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทังหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลกิดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมติัวีซ่า
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน  วนั และขอสงวนสทิธิ ในการเปลยีนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทเีกิดเหตุ
จําเป็นสดุวิสยัดงันี การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือประกนัเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านนั ทงันีจะคํานงึถงึผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า
ทวัร์ทีท่านชําระมาแล้ว 

การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 

 
หากท่านประสงค์จะขอเปลยีนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และ 
60 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (  เม.ย. -  เม.ย.) / เดือนตลุาคม (  -  
ต.ค. / เดือนธันวาคม (  -  ธ.ค.) และ เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 

ตัวเครืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลอืนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายสว่นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตวัเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ % ของสายการบินเอ
มิเรสต์ได้เทา่นนั  ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นนั 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที  มิถนุายน  การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ
เป็นค่าทวัร์สว่นเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 

 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ  ทา่น /  เตียง 
(Triple Room) ขึนอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซงึอาจจะทาํให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน -  เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ  ใน
การปรับเปลียน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทเีป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบนํา ซงึขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนนั ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิมเติมได้ 
 
 
 



 
 

10 
 

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเข้าชมนนั ๆ ปิดทํา
การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบไุว้ในเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 

 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ  ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิมเติม 
ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม  

 สําหรบันําหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนําหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินที
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สําหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบินอนญุาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนาํหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  
เซนติเมตร (  นวิ) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํากวา่
มาตรฐานได้ ทงันีขนึอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไมร่ับภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขนึบนพาหนะการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 
ซงึความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหรี (Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชัดเจนในเรืองการ
สบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี ทงันีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดแูล
คณะทวัร์ทงัหมด 

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือนไขทีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
 


