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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 ) - ริ โอ เดจาเนโร (บราซิ ล)
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสู่ นครดูไบ
โดยเทียวบินที EK385 (Airbus A380-800)
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางสู่ นครริ โอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิ ล โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์
ไลน์ เทียวบินที EK247 (Boeing 777-300 ER)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแอนโตนิโอ คาร์ ลอส โจบิม นครริ โอ เดจาเนโร
ประเทศบราซิล เมืองริ โอ เดจาเนโร หรื อ “แม่นาํ แห่งเดือนมกราคม” ได้ชือว่าเป็ น
เมืองทีงดงามทีสุ ดแห่งหนึงในโลก ด้วยชายหาดชือดัง โคปาคาบานา และ อีปาเน
มา ทีคนทัวโลกกล่าวขวัญถึง รวมถึงเทศกาลคาร์ นิวลั เทศกาลรื นเริ งประจําปี ของ
ชาวแซมบ้า ทีโลกต้องตะลึงไปกับขบวนพาเหรดอันอลังการทีสุ ดทีโลกเคยมีมา
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
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก WINDSOR ATLANTICA HOTEL 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ริ โอ เดจาเนโร - รู ปปันพระเยซู คริ สต์ - ซู การ์ โลฟ - สนามฟุตบอลมาราคานา ฟาเวโล
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
นําท่านขึนสู่ ยอดเขากอร์ โกวาโด จุดหมายปลายทางฝั นของนักท่องเทียวทียืนคูก่ บั
สิ งมหัศจรรย์ของโลกทีมนุษย์สร้ างขึนนันก็คือ “รู ปปันพระเยซู คริ สต์” แห่งเมืองริ
โอ เดจาเนโร (Rio de Janeiro) สัญลักษณ์อนั โด่งดังของบราซิล ถูกคัดเลือกให้เป็ น
1 ใน 7 สิ งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นําคณะขึนกระเช้าไฟฟ้ าขึนสู่ ยอดเขาซูการ์
โลฟ (Pao De Acucar) หรื อภูเขาก้อนนําตาลทีตังอยู่เคียงข้างกับยอดเขากอร์ โกวา
โด แต่มีความสู งเพียงครึ งหนึงของรู ปปันพระเยซู คริ สต์ เพือไปชมทัศนียภาพแบบ
360 องศาของเมืองริ โอ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
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
ผ่านย่านชุมชนแออัดที ฟาเวลา (Favela) เป็ นภาพของบ้านเรื อนปลูกไล่กนั ไปบน
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รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก WINDSOR ATLANTICA HOTEL 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ริ โอ เดจาเนโร - บินสู่เมืองอิกวาซู - นําตกอิกวาซู (ฝังบราซิ ล)
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
ออกเดินทางสู่ เมืองอิกวาซู โดยสายการบิน TAM Airline
เทียวบินที JJ3188 (Airbus 320)
ถึงสนามบิน Cataratas International airport รถรอรับคณะแล้วเดินทางเข้าสู่ อุทยาน
แห่งชาตินาํ ตกอิกวาซู
ใน
สิ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่
ครอบคลุมพรมแดนระหว่างประเทศอาร์ เจนตินาและบราซิ ล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
นําท่านสัมผัสความยิ งใหญ่ของนําตกอิกวาซู (ฝั งบราซิ ล) มีตน้ กําเนิดจากแม่นาํ
อิกวาซู ทไหลมาจากที
ี
ราบสู งปารานา และตกจากขอบทีราบสู งขนาดใหญ่ลงสู่
พืนทีราบเกินเป็ นนําตกขนาดใหญ่มหึมา
ถึงแม้นาํ ตกโดยส่ วนใหญ่จะอยู่ฝั ง
อาร์ เจนตินา แต่ท่านสามารถสัมผัสสายนําตกอย่างใกล้ชิดด้วยทางเดินสะพานไม้ ที
ออกแบบเพือให้นกั ท่องเทียวทุกคนได้ชุ่มฉําไปกับสายนําตกอย่างใกล้ชิดทีสุ ด
ละอองของสายนําในช่วงหน้าร้อนจะมีปรากฏการณ์รุ้งกินนําให้ท่านได้ชม (ใน
กรณี ทีท่ านมีความประสงค์ จะขึน Helicopter ชมวิวทิวทัศน์ และความยิงใหญ่ บน
มุมสู ง ค่ าเฮลิคอปเตอร์ US$ / ท่ าน กรุ ณาแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ล่วงหน้ า)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก IGUAZU GRAND Resort Spa & Casino 5* หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
ชมนําตกอิกัวสุ (ฝังอาร์ เจนตินา) - ล่ องเรื อชมนําตก - ท่ องป่ าร้ อนชืน
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
หลังอาหาร นําคณะเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ฝั งอาร์ เจนตินา
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
ครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตร้ อนทีมีอยูอ่ ย่างชุกชุม เช่น นกไทนามัส แมวป่ าโอเซล
เสื อจากัวร์ สมเสร็ จ เพ็คคารี และสัตว์นานาชนิดอีกมากมาย เส้นทางเดินชมนําตก
จุดสู งสุ ดคือ Devil’s Throat จุดทีท่านจะยืนเหนือนําตก สัมผัสละอองนําจาก
ด้านบน และตืนตาตืนใจกับต้นกําเนิดของสายนําตก จากนันเปลียนวิวทิวทัศน์บน
เส้นทางเดิน Upper Trail และ Lower Trail ทีให้ความสวยงามทีแตกต่างกันออกไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
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สนุกสนานไปกับกิจกรรมทีท่านรอคอย “ล่องเรื อชมนําตก” เรื อขนาดความจุ ที
นัง แล่นไปตามสายนําจนเข้าสู่ เขตม่านนําตก ทีฝ่ าด่านของสายนําอันเชี ยวกราก
และสายนําตกทีส่ งเสี ยงกึกก้องมหึมา ทีท่านไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ดีๆ ของ
ความงามแบบธรรมชาติอย่างแท้จริ ง สมควรแก่ เวลานําคณะเดินทางกลับสู่ ทีพัก
โรงแรม
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก IGUAZU GRAND Resort Spa & Casino 5* หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
เมืองอิกัวสุ (ฝังอาร์ เจนตินา) - บินสู่บัวโนสไอเรส
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
อิสระตามอัธยาศัย จนกระทังเวลาเช็คเอ๊าท์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
ออกเดินทางสู่ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์ เจนติน่า โดยสายการบิน Aerolíneas
Argentinas โดยเทียวบินที AR1737 (Boeing 738)
ถึงสนามบิน Aeroparque Internacional Jorge Newbery Local
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก SHERATON BUENOS AIRES HOTEL and
CONVENTION CENTER 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
บัวโนสไอเรส - บินสู่เอล คาลาฟาเต (El Calafate) - ปาตาโกเนีย
รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม Buffet
ออกเดินทางสู่ เอล คาลาฟาเต โดยสายการบิน Aerolíneas Argentinas
โดยเทียวบินที AR1870 (Boeing 738)
ถึงเมืองเอล คาลาฟาเต (El Calafate) ในเขตจังหวัดซานตาครู ซ ในเขตทีราบสู ง ปา
ตาโกเนีย
(Patagonia)
เป็ นภูมิภาคทีตังอยู่ปลายใต้สุดของทวีปอเมริ กาใต้
ครอบคลุมพืนทีในประเทศอาร์ เจนตินาและชิลี นักสํารวจให้สมญานามว่า ดินแดน
แชงกรี ลาแห่งอเมริ กาใต้ ทีทีเชือกันว่าผูค้ นมีความสุ ข มีชีวติ ยืนยาว มีธรรมชาติที
สวยงามน่าอัศจรรย์ใจ กล่าวได้วา่ เป็ นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
อิสระให้ท่านเดินเทียวชมเมืองเล็กๆแห่งนี เอล คาลาฟาเต เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ริ มฝั ง
ด้านใต้ของทะเลสาบอาร์ เจนติโน โอบล้อมด้านทีเหลือด้วยทุง่ หญ้า และเทือกเขา
สู งใหญ่ สองฟากฝั งของถนนสายหลักในหมู่บา้ น เรี ยงรายไปด้วยโรงแรม ร้านขาย
ของทีระลึก และบริ ษทั ท่องเทียว หมู่บา้ นแห่งนีเป็ นเมืองหน้าด่านในการเข้าไป
ท่องเทียวอุทยานแห่งชาติลอส กลาซิ อาเรส (Parque Nacional Los Glaciares) บน
เนินเขาเล็ก ๆ ด้านตะวันตกเป็ นย่านทีอยู่ของชาวอินเดียนเผ่าอลากาลุฟ (Alacaluf)
ถัดจากเนินเขา เป็ นท้องทุ่งกว้างทีทอดตัวยาว ไปจนจรดเทือกเขาสู งตระหง่าน เป็ น
ทีทีเกาโช (Gaucho) โคบาลแห่งทวีปอเมริ กาใต้ หรื อวีรบุรุษนักบุกเบิกแห่ง
อาร์ เจนตินา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก XELENA HOTEL & SUITES 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
อุทยานแห่ งชาติธารนําแข็งลอส กลาซิ อาเรส - ธารนําแข็งเปริ โต โมเรโน่
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
นําท่านสู่ เขตอุทยานแห่งชาติธารนําแข็ง ลอส กลาซิ อาเรส (Los Glaciares) แห่ง
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Patagonia มีพืนทีราว . ตร.กม. หรื อมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ ๒ ของประเทศ ที
นักท่องเทียวอยากไปเยือนมากทีสุ ด สวยมหัศจรรย์จน UNESCO ยกให้เป็ น มรดก
โลก ในปี ค.ศ.
นําคณะไปชมธารนําแข็งโมเรโน มีจุดกําเนิดอยู่บนยอดเขาที
ห่างออกไปถึง ก.ม. บริ เวณส่ วนปลายมีความกว้างถึง ก.ม. สู งจากผิวนํา
เมตร ครอบคลุมพืนทีธารนําแข็ง , ตร.กม. ทําให้มนั ถูกจัดเป็ นธารนําแข็งทีมี
ขนาดใหญ่โตทีสุ ดในซีกโลกใต้ สิ งทีโดดเด่นคือ ภูเขานําแข็งอันงดงามตระการตา
ก้อนนําแข็งขนาดมหึมาคล้ายกําแพงสี ขาว ท่านสามารถเดินชมธารนําแข็งได้อย่าง
ใกล้ชิดตามใจปารถนาด้วยทางเดินไม้ทีทอดตัวไปรอบป่ าสน จนไปสิ นสุ ดบริ เวณ
หน้าผา ซึงตังอยู่ฝั งตรงข้ามกับธารนําแข็ง ตลอดเวลาจะได้ยินเสี ยงดังราวเสี ยง
ระเบิดกึกก้อง เมือก้อนนําแข็งขนาดใหญ่แตกตัวตกลงสู่ ผืนนํา "ไวท์ ไจแอนท์"
แห่งอาร์ เจนตินา ชือเรี ยกธารนําแข็งแห่งนีเกิดการพังทลาย แนวนําแข็งขนาดมหึมา
ของโลก เป็ นการส่ งสัญญาณถึงสถานการณ์โลกร้ อนที กําลังเข้าขันรุ นแรง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet
กิจกรรมทีท่านรอคอยเมือมาเยือนปาตาโกเนีย คือ การล่องเรื อชมธารนําแข็ง ตืนตา
ตืนใจกับการได้เข้าสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับธารนําแข็ง ทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
ของโลกรองจากทวีปแอนตาร์ กติกา และอลาสกา เป็ นประสบการณ์อนั แสน
ประทับ ใจทีครังหนึงท่านได้มาเยือน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก XELENA HOTEL & SUITES 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เอล กาลาฟาเต - อุทยานแห่ งชาติตอร์ เรส เดล ไปย์ เน (ชิลี)
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
นําคณะเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติตอร์ เรส เดล ไปย์เน (Torres del Paine
National Park) สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสี ยงของประเทศชิลี อุทยานฯแห่งนี
ครอบคลุมพืนทีภูเขา ธารนําแข็ง ทะเลสาบและแม่นาํ หลายสาย รวมไปถึงพืนทีป่ า
อันอุดมสมบูรณ์ของชิเลียน ปาตาโกเนีย (Chilean Patagonia)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ
ทีซ่ อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้เป็ นศูนย์
อนุรักษ์ธรรมชาติทีเพิงเปิ ดตัวขึนใหม่มีพืนที
ตารางไมล์ พืนทีส่ วนใหญ่ถูก
ประดับประดาไปด้วยเหล่าดอกไม้ป่า และพืชพรรณ โดยเฉพาะต้นคาลซิโอลาเรี ย
(ต้นรองเท้าแตะ) ทีมีดอกสี สันสวยงาม มีเทือกเขากอร์ ดเิ ยร่ า (Cordillera del Paine)
เป็ นศูนย์กลางของอุทยานและยังเป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่น เป็ นเสาหินก้อนเดียว
ใหญ่มหึมา แท่งประกอบด้วย South, Central และ North สู งเรี ยงลําดับ , , เมตรโดดเด่นเป็ นสง่า และหากโชคดีคุณจะมีโอกาสได้พบกับตัวกวานาโค
(Guanaco) ตัวคล้ายกวางแต่หน้าเหมือนอูฐ อีกหนึงสายพันธุ์ทีพัฒนามาจากอูฐ
ความงดงามเหล่านีถูกซ่ อนอยู่ภายใต้ภูมิอากาศทีแปรปรวนตลอดเวลา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก HOTEL LAGO GREY 3* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อุทยานแห่ งชาติตอร์ เรส เดล ไปย์ เน - ปอร์ โตนาตาเลส (Puerto Natales)
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
นําท่านเทียวอุทยานแห่งชาติตอร์ เรส เดล ไปย์เน อุทยานฯนีเป็ นทีรู ้ จกั ไปทัวโลก
จากการตีพิมพ์ในปี ค.ศ.
ในหนังสื อของ เลดี ฟลอเรนซ์ ดิ กซี ซึ งเธอเป็ นนัก
ท่องเทียวกลุ่มแรกทีได้มาเยือน ภาพอันแสนสวยของอุทยาน ฯ เกิดจากสี ของ
ทะเลสาบแต่ละแห่งอาทิ Amarga, Nordenskjold, Pehoe ทีแตกต่างกันออกไป บาง
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แห่งเกิดจากความเป็ นด่างของแร่ ธาตุ บางแห่งเป็ นสี ฟ้าสวย และมีกอ้ นนําแข็ง
มหึมาลอยอยู่กลางทะเลสาบ แสงสะท้อนจากธารนําแข็ง เป็ นภาพทีหาชมได้ไม่ง่าย
นัก นอกจากนีทีนีท่านอาจโชคดีได้พบสุ นขั จิงจอกสี แดง และนกคอนดอร์ ทีเป็ น
สัตว์หายาก นอกจากนันยังมีนาํ ตกทีเกิดจากการละลายของธารนําแข็ง ช่วยให้
อุทยานฯแห่งนีดูสมบูรณ์แบบในความเป็ นธรรมชาติมากยิงขึน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านลงเรื อในทะเลสาบเกรย์ เพือชมธารนําแข็งเกรย์ (Grey Glacier) มีขนาด
ใหญ่ทีสุ ดในอุทยาน ครอบคลุมพืนทีกว่า ตร.กม. และมีความยาวเกือบ ก.ม.
สิ นสุ ดทีทะเลสาบทีมีชื อเรี ยกเดี ยวกัน ได้เวลาเดินทางสู่ เ มืองปอร์ โ ตนาตาเลส
(Puerto Natales)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก COSTAUSTRALIS PUERTO NATALES 4* หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน
เอล กาลาฟาเต - บินกลับสู่บัวโนสไอเรส - เต้ นรํ าแทงโก้
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
หลังอาหารนําคณะออกเดินทางสู่ สนามบิน เอล กาลาฟาเต
ออกเดินทางสู่ บวั โนสไอเรส โดยสายการบิน Aerolíneas Argentinas โดยเทียวบิน
ที AR 1875 (Boeing 738)
ถึงสนามบิน Aeroparque Internacional Jorge Newbery กรุ งบัวโนสไอเรส เมือง
หลวงทีผสมผสานวัฒนธรรมใหม่และเก่าได้อย่างลงตัว และได้รับวัฒนธรรมยุโรป
มาอย่างมากมาย จึงถูกเรี ยกว่า "ปารี สใต้" หรื อ "ปารี สแห่งอเมริ กาใต้" เมืองนีเป็ น
เมืองสมัยใหม่ทีสุ ดแห่งหนึงในลาตินอเมริ กา โดยมีชือเสี ยงด้านสถาปั ตยกรรม
ชีวติ กลางคืน และกิจกรรมทางวัฒนธรรม บัวโนสไอเรส คือ สุ ดยอดเมืองสุ นทรี ย์
แห่งลาตินอเมริ กา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พร้ อมชมการเต้นแทงโก้ ศิลปะการเต้นรํานีถือ
เป็ นเอกลักษณ์ของชาวอาร์ เจนตินา ทีท่านไม่ควรพลาดชม Chinese
นําท่านเข้าสู่ ทีพัก SHERATON BUENOS AIRES HOTEL and
CONVENTION CENTER 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
บัวโนส ไอเรส - ลาโบกา - ปลาซา มายอร์ - ซาน เตลโม - เดินทางสู่สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet
นําคณะเทียวชมกรุ งบัวโนสไอเรส ตังอยูร่ ิ มฝั งแม่นาํ ริ โอ เดอ ลาพลาตา (Rio de la
Plata) ย่านลาโบกา (La Boca) จุดกําเนิดของทีมฟุตบอลทีมีชือเสี ยงมากทีสุ ดใน
โลก โบคาจูเนียร์ และนักฟุตบอลระดับโลกอย่าง ดิเอโก้ มาราโดนา เป็ นย่านทีมี
สี สันมากทีสุ ด ทีดึงดูดนักท่องเทียว มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง (กราฟฟิ ต)ี ถนนคน
เดินสโมสรแทงโก เข้าสู่ ปลาซ่ า มายอร์ ทีตังของทําเนียบประธานาธิ บดี หรื อทีมีชือ
เรี ยกว่า “ลา กาซาโร ซาดา” (casa rosada) แปลว่าบ้านสี ชมพู ถนน Avenida 9 de
Julio ทีตังของเสาโอบิลิกส์ ถูกสร้ างขึนในปี 1936 เป็ นสถานทีทีธงอาร์ เจนตินาถูก
เชิญสู่ ยอดเสาเป็ นครังแรก มหาวิหารโรเซอแรตต้า (The Metropolitan Cathedral)
วิหารแห่งนีเป็ นทีประทับของ คาร์ ดินลั ฆอร์ เก้ มาริ โอ้ แบร์ กอกลิโอ หรื อ พระ
สันตะปาปาฟรานซิสที แห่งคริ สตจักร ก่อนทีจะย้ายไปประทับทีวังวาติกนั
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นําท่านไปชมย่าน San Telmo เป็ นชุมชนเก่าแก่ทีสุ ดในเมืองหลวงแห่งนี แหล่งรวม
ของศิลปะ หัตถกรรมชาวพืนเมืองและของโบราณ รวมไปถึงการแสดงพืนเมือง
และการดนตรี การเต้นรําจังหวะ Tango (แทงโก้) และความสนุกสนานของ
นักท่องเทียวยามราตรี แวะชมแหล่งช้อปปิ งทีหรู หราและมีชือเสี ยงทีสุ ดของเมือง
คือ แกลลอรี แปซิ ฟิก สถาปั ตยกรรมแบบบองมาเช่ในฝรั งเศส ถูกสร้ างขึนในช่วง
ปลายคริ สต์ศตวรรษที และจุดทีโดดเด่นทีสุ ดคือ ภาพจิตรกรรมเพดานภายใน
โดมขนาดใหญ่เนือทีกว่า
ตร.กม. อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ งร้ านขายสิ นค้า
กว่า ร้าน ในพืนทีกว่า , ตร.ม.
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมินิสโตร ปิ สตาริ นี เพือเตรี ยมเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย
สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดยเทียวบินที
EK248 (Boeing 777-300 ER)
**เครื องบินแวะพักทีสนามบินเมืองริ โอ . น.- . น.**
สนามบินดูไบ รอเปลียนเทียวบิน
ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) รอเปลียนเทียวบิน
ดูไบ - สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ โดยเทียวบินที EK384
(Airbus A380-800)
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
กําหนดการเดินทาง

Period
- ตุลาคม
23 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน
30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน
- 9 พฤศจิกายน
- 6 พฤศจิกายน
พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม
- 7 ธันวาคม
- 4 ธันวาคม
ธันวาคม
- 7 มกราคม
ค่าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

,000.,000.,000.,000.,000.,000.,000.,000.,000.-

Child 4-11
With Bed

243,000.243,000.243,000.243,000.243,000.243,000.243,000.243,000.243,000.-

Child 4-6
No Bed

216,000.216,000.216,000.216,000.216,000.216,000.216,000.216,000.216,000.-

พุธ
พฤหัสบดี
(ใช้เวลาบิน .10 ชัวโมง)

SGL Supp

59,000.59,000.59,000.59,000.59,000.59,000.59,000.59,000.59,000.-

** To be advise **

-

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

 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่ วนเพิ ม
ของนํามันเชือเพลิง ณ วันที มิถุนายน
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริ กา ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด ทีนัง
20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด ทีนัง
 ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมทีพักระดับ ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณี ที
ท่านจองห้องพักแบบ เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน และอาจมีการเปลียนย้ายเมืองพัก หาก
วันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึน - เท่าตัว
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ นในแต่ละแห่ง
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN คุม้ ครองการสู ญเสี ยชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า ปี นอ้ ยกว่า ปี ไม่เกิน
3, ,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,000 บาท ทังนีครอบคลุมถึงประกันสุ ขภาพที
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ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว
 หากมีความประสงค์จะเพิ มความคุม้ ครองในกรณี สัมภาระในการเดินทางสู ญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ
และเทียวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่ วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ าเป้ ล้อลาก สวยเก๋ ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสั งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื องดืม
ทีสั งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)

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

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี
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
เทศกาลคริ สต์มาส 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
 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
คิดค่าเสี ยหายตามจริ ง
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้อมกันทังหมด ให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทาง
สถานทูต ทางบริ ษทั ขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซึ งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง ตํากว่า
ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน วัน และขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทังไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ทีเกิดเหตุ
จําเป็ นสุ ดวิสัยดังนี การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิ ทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือประกันเพิ มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
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Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ทีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีสุ ด และทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที
ท่านชําระมาแล้ว
การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และ 60
วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ ( เม.ย. - เม.ย.) / เดือนตุลาคม ( - ต.ค. /
เดือนธันวาคม ( - ธ.ค.) และ เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ ( ธ.ค. - ธ.ค.)
ตัวเครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ งทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที
ฯ เพือยืนยันในกรณี ทีตัวเครื องบินสามารถทํา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)

การเดินทางเป็ นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ ไลน์ในกรณี ตวกรุ
ั ๊ ป สามารถสะสมไมล์ % ของสายการบินเอมิ
เรสต์ได้เท่านัน ซึ งการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่ วนหรื อทังหมดเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินเท่านัน

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที มิถุนายน
การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ น
ค่าทัวร์ ส่วนเพิ มทีทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ ท่าน / เตียง
(Triple Room) ขึนอยู่กบั ข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ
เครื องปรับอากาศทีมีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
 ในกรณี ทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึน - เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ใน
การปรับเปลียน หรื อย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํา ซึงขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้จ่ายเพิ มเติมได้

สถานทีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้าชมนัน ๆ ปิ ดทํา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ในเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล้ว
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 ค่าทัวร์ ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผูใ้ ห้บริ การในแต่ละโรงแรม
 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื องบิน คือ
กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนําหนักเพิ มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินทีท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึนเครื องได้ ต้องมีนาํ หนักไม่เกิน กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน เซนติเมตร หรื อ เซนติเมตร ( . นิ ว) x เซนติเมตร ( . นิ ว) x เซนติเมตร
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( นิ ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตากว่
ํ า
มาตรฐานได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนําหนักส่ วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีลอ้ เลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
ซึ งความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance
Service (Thailand) Co., Ltd.

การสู บบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ มีการรณรงค์เรื องการงดสู บบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนในเรื องการ
สู บบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ ู บบุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่ วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลง
และเงือนไขทีบริษัทได้ ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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