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

เคานเ์ตอร์ T สายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลน์ เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกใน
เรืองสัมภาระและการเช็คอิน  

วันที  กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - ริโอ เดจาเนโร (บราซิล) เสาร์ 
1.35 น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ ออกเดินทางสู่นครดูไบ  

โดยเทียวบินที EK385 (Airbus A380-800) 
 

4.  น. ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ รอเปลยีนเทียวบิน   
.  น. ออกเดินทางสู่นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยสายการบินเอมิเรสต ์ แอร์

ไลน์ เทียวบินที EK247 (Boeing 777-300 ER)  
 

.  น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแอนโตนิโอ คาร์ลอส โจบิม นครริโอ เดจาเนโร 
ประเทศบราซิล เมืองริโอ เดจาเนโร หรือ “แม่นาํแห่งเดือนมกราคม” ไดชื้อวา่เป็น
เมืองทีงดงามทีสุดแห่งหนึงในโลก ดว้ยชายหาดชือดงั โคปาคาบานา และ อีปาเน
มา ทีคนทวัโลกกล่าวขวญัถึง รวมถงึเทศกาลคาร์นิวลั เทศกาลรืนเริงประจาํปีของ
ชาวแซมบา้ ทีโลกตอ้งตะลึงไปกบัขบวนพาเหรดอนัอลงัการทีสุดทีโลกเคยมีมา 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน  วนั โดยซือตวัเครืองบิน, เช่า
รถโคช้, จองทีพกั, ร้านอาหาร สถานทีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, 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. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั WINDSOR ATLANTICA HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที  ริโอ เดจาเนโร - รูปปันพระเยซูคริสต์ - ซูการ์โลฟ - สนามฟุตบอลมาราคานา - 
ฟาเวโล 

อาทิตย์ 

.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  

.  น. นาํท่านขึนสู่ยอดเขากอร์โกวาโด จุดหมายปลายทางฝันของนกัท่องเทียวทียืนคู่กบั
สิงมหศัจรรยข์องโลกทีมนุษยส์ร้างขึนนนักคื็อ “รูปปันพระเยซูคริสต”์ แห่งเมืองริ
โอ เดจาเนโร (Rio de Janeiro) สัญลกัษณ์อนัโด่งดงัของบราซิล ถูกคดัเลือกใหเ้ป็น 
1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ นาํคณะขึนกระเชา้ไฟฟ้าขึนสู่ยอดเขาซูการ์
โลฟ (Pao De Acucar) หรือภูเขากอ้นนาํตาลทีตงัอยู่เคียงขา้งกบัยอดเขากอร์โกวา
โด แต่มีความสูงเพียงครึงหนึงของรูปปันพระเยซูคริสต ์ เพือไปชมทศันียภาพแบบ 
360 องศาของเมืองริโอ 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Chinese  
บ่าย นาํคณะสู่ เอสตาดิโอ โด มาราคานา สนามฟุตบอลขนาดยกัษจุ์คนได ้103,022 คน 

เพือใหท่้านไดซื้อของทีระลึกจากทีมบราซิล เมืองริโอ มีสวนพฤกษศาสตร์ขนาด
ใหญ ่ตน้ไมด้อกไมน้านาพนัธ์ุทีนาํเขา้จากประเทศทงัในแถบลาตินอเมริกา อเมริกา 
และยโุรป ซึงมีการจดัแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ และมีจุดเด่นอยูที่ บวัวกิตอเรียขนาด
ใหญ่ และทิวแถวของตน้ปาลม์ทีถูกไวเ้ป็นแนวสวยงาม ท่ามกลางความเขียวขจี 
ผ่านย่านชุมชนแออดัที ฟาเวลา (Favela) เป็นภาพของบา้นเรือนปลูกไล่กนัไปบน
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ภูเขาหลายร้อยหลายพนัหลงั ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ นกัเตะชือดงัหลายคนก็
เติบโตมาจากทีนีทงั โรนลัโด, โรนลัดินโญ 

 
.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local  

 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั WINDSOR ATLANTICA HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

 

วันที  ริโอ เดจาเนโร - บินสู่เมืองอิกวาซู - นําตกอิกวาซู (ฝังบราซิล) จันทร์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  
.  น. ออกเดินทางสู่เมืองอิกวาซู โดยสายการบิน TAM Airline  

เทียวบินที JJ3188 (Airbus 320) 
 

.  น. ถึงสนามบิน Cataratas International airport รถรอรับคณะแลว้เดินทางเขา้สู่อุทยาน
แห่งชาตินาํตกอกิวาซู  ใน  สิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลกยคุใหม่ 
ครอบคลุมพรมแดนระหวา่งประเทศอาร์เจนตินาและบราซิล 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Chinese  
บ่าย นาํท่านสัมผสัความยิงใหญ่ของนาํตกอิกวาซู (ฝังบราซิล) มีตน้กาํเนิดจากแม่นาํ    

อิกวาซูทีไหลมาจากทีราบสูงปารานา และตกจากขอบทีราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่
พืนทีราบเกินเป็นนาํตกขนาดใหญ่มหึมา ถึงแมน้าํตกโดยส่วนใหญ่จะอยู่ฝั ง
อาร์เจนตินา แต่ท่านสามารถสัมผสัสายนาํตกอย่างใกลชิ้ดดว้ยทางเดินสะพานไม ้ที
ออกแบบเพือใหน้กัท่องเทียวทุกคนไดชุ่้มฉาํไปกบัสายนาํตกอย่างใกลชิ้ดทีสุด 
ละอองของสายนาํในช่วงหนา้ร้อนจะมีปรากฏการณ์รุ้งกินนาํใหท่้านไดช้ม (ใน
กรณีทีท่านมีความประสงค์จะขึน Helicopter ชมวิวทิวทัศน์และความยิงใหญ่บน
มมุสูง ค่าเฮลิคอปเตอร์  US$ / ท่าน กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)  

 

 

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั IGUAZU GRAND Resort Spa & Casino 5* หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันที  ชมนําตกอิกัวสุ (ฝังอาร์เจนตินา) - ล่องเรือชมนําตก - ท่องป่าร้อนชืน อังคาร 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  
.  น. หลงัอาหาร นาํคณะเดินทางขา้มพรมแดนสู่ฝังอาร์เจนตินา  

นาํชมนาํตกอิกวาซู (ฝังอาร์เจนตินา) ฝั งดา้นนีหนาแน่นไปดว้ยป่าร้อนชืน และ
กิจกรรมในการเทียวชมนาํตกอยา่งมากมาย นาํตกอกิวาซู ประกอบไปดว้ยนาํตก 

 แห่ง สูงระหวา่ง -  เมตร แต่ละนาํตกมีชือเรียกโดยเฉพาะ ขนาดของนาํตก
กวา้งประมาณ  ก.ม. นบัเป็นนาํตกทีกวา้งทีสุดในโลก ใหญ่กวา่นาํตกไนแองการ่า 

 เท่า นาํตกส่วนใหญ่อยู่ในอาร์เจนตินาราว % พืนทีป่าริมนาํตกเป็นเขตคุม้ 
ครองรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขตร้อนทีมีอยูอ่ย่างชุกชุม เช่น นกไทนามสั แมวป่าโอเซล 
เสือจากวัร์ สมเสร็จ เพค็คารี และสัตวน์านาชนิดอีกมากมาย เส้นทางเดินชมนาํตก
จุดสูงสุดคือ Devil’s Throat จุดทีท่านจะยืนเหนือนาํตก สัมผสัละอองนาํจาก
ดา้นบน และตืนตาตืนใจกบัตน้กาํเนิดของสายนาํตก จากนนัเปลียนววิทิวทศัน์บน
เส้นทางเดิน Upper Trail และ Lower Trail ทีใหค้วามสวยงามทีแตกต่างกนัออกไป 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Local  
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บ่าย สนุกสนานไปกบักิจกรรมทีท่านรอคอย “ล่องเรือชมนาํตก” เรือขนาดความจุ  ที
นงั แล่นไปตามสายนาํจนเขา้สู่เขตม่านนาํตก ทีฝ่าด่านของสายนาํอนัเชียวกราก 
และสายนาํตกทีส่งเสียงกึกกอ้งมหึมา ทีท่านไม่ควรพลาดกบัประสบการณ์ดีๆ ของ
ความงามแบบธรรมชาติอย่างแทจ้ริง สมควรแก่เวลานาํคณะเดินทางกลบัสู่ทีพกั
โรงแรม  

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั IGUAZU GRAND Resort Spa & Casino 5* หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันที  เมืองอิกัวสุ (ฝังอาร์เจนตินา) - บินสู่บัวโนสไอเรส  พุธ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  

 อิสระตามอธัยาศยั จนกระทงัเวลาเช็คเอา๊ท ์  
.  น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Local  
.  น. ออกเดินทางสู่เมืองบวัโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า โดยสายการบิน Aerolíneas 

Argentinas โดยเทียวบินที AR1737 (Boeing 738) 
 

.  น. ถึงสนามบิน Aeroparque Internacional Jorge Newbery Local 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

 

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Chinese  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั SHERATON BUENOS AIRES HOTEL and 

CONVENTION CENTER 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที  บัวโนสไอเรส - บินสู่เอล คาลาฟาเต (El Calafate) - ปาตาโกเนีย พฤหัสบด ี
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารของโรงแรม Buffet  
.  น. ออกเดินทางสู่เอล คาลาฟาเต โดยสายการบิน Aerolíneas Argentinas  

โดยเทียวบินที AR1870 (Boeing 738) 
 

.  น. ถึงเมืองเอล คาลาฟาเต (El Calafate) ในเขตจงัหวดัซานตาครูซ ในเขตทีราบสูง  ปา
ตาโกเนีย (Patagonia) เป็นภูมิภาคทีตงัอยู่ปลายใตสุ้ดของทวปีอเมริกาใต ้
ครอบคลุมพืนทีในประเทศอาร์เจนตินาและชิล ีนกัสํารวจใหส้มญานามวา่ ดินแดน
แชงกรีลาแห่งอเมริกาใต ้ ทีทีเชือกนัวา่ผูค้นมีความสุข มีชีวติยนืยาว มีธรรมชาติที
สวยงามน่าอศัจรรยใ์จ กล่าวไดว้า่เป็นสวรรคบ์นดินอย่างแทจ้ริง   

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
บ่าย อิสระใหท่้านเดินเทียวชมเมืองเลก็ๆแห่งนี เอล คาลาฟาเต เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ ริมฝัง

ดา้นใตข้องทะเลสาบอาร์เจนติโน โอบลอ้มดา้นทีเหลอืดว้ยทุ่งหญา้ และเทือกเขา
สูงใหญ่ สองฟากฝังของถนนสายหลกัในหมู่บา้น เรียงรายไปดว้ยโรงแรม ร้านขาย
ของทีระลกึ และบริษทัท่องเทียว หมู่บา้นแห่งนีเป็นเมืองหนา้ด่านในการเขา้ไป
ท่องเทียวอุทยานแห่งชาติลอส กลาซิอาเรส (Parque Nacional Los Glaciares) บน
เนินเขาเลก็ ๆ ดา้นตะวนัตกเป็นย่านทีอยู่ของชาวอินเดียนเผ่าอลากาลุฟ (Alacaluf) 
ถดัจากเนินเขา เป็นทอ้งทุ่งกวา้งทีทอดตวัยาว ไปจนจรดเทือกเขาสูงตระหง่าน เป็น
ทีทีเกาโช (Gaucho) โคบาลแห่งทวปีอเมริกาใต ้ หรือวรีบุรุษนกับุกเบิกแห่ง
อาร์เจนตินา 

 

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั XELENA HOTEL & SUITES 5* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที  อุทยานแห่งชาติธารนําแข็งลอส กลาซิอาเรส - ธารนําแข็งเปริโต โมเรโน่ ศุกร์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  
.  น. นาํท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติธารนาํแขง็ ลอส กลาซิอาเรส (Los Glaciares) แห่ง  
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Patagonia มีพืนทีราว .  ตร.กม. หรือมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั ๒ ของประเทศ ที
นกัท่องเทียวอยากไปเยือนมากทีสุด สวยมหศัจรรยจ์น UNESCO ยกใหเ้ป็น มรดก
โลก ในปี ค.ศ.  นาํคณะไปชมธารนาํแขง็โมเรโน มีจุดกาํเนิดอยู่บนยอดเขาที
ห่างออกไปถึง  ก.ม. บริเวณส่วนปลายมีความกวา้งถึง  ก.ม. สูงจากผิวนาํ  
เมตร ครอบคลุมพืนทีธารนาํแขง็ ,  ตร.กม. ทาํใหม้นัถูกจดัเป็นธารนาํแขง็ทีมี
ขนาดใหญ่โตทีสุดในซีกโลกใต ้ สิงทีโดดเด่นคือ ภูเขานาํแขง็อนังดงามตระการตา 
กอ้นนาํแขง็ขนาดมหึมาคลา้ยกาํแพงสีขาว ท่านสามารถเดินชมธารนาํแขง็ไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ดตามใจปารถนาดว้ยทางเดินไมที้ทอดตวัไปรอบป่าสน จนไปสินสุดบริเวณ
หนา้ผา ซึงตงัอยู่ฝั งตรงขา้มกบัธารนาํแขง็ ตลอดเวลาจะไดย้ินเสียงดงัราวเสียง
ระเบิดกึกกอ้ง เมือกอ้นนาํแขง็ขนาดใหญ่แตกตวัตกลงสู่ผืนนาํ "ไวท ์ ไจแอนท"์ 
แห่งอาร์เจนตินา ชือเรียกธารนาํแขง็แห่งนีเกิดการพงัทลาย แนวนาํแขง็ขนาดมหึมา
ของโลก เป็นการส่งสัญญาณถึงสถานการณ์โลกร้อนที กาํลงัเขา้ขนัรุนแรง 

 
 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Buffet  
บ่าย กิจกรรมทีท่านรอคอยเมือมาเยอืนปาตาโกเนีย คือ การล่องเรือชมธารนาํแขง็ ตืนตา

ตืนใจกบัการไดเ้ขา้สัมผสัอย่างใกลชิ้ดกบัธารนาํแขง็ ทีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั  
ของโลกรองจากทวปีแอนตาร์กติกา และอลาสกา เป็นประสบการณ์อนัแสน
ประทบั ใจทีครังหนึงท่านไดม้าเยือน  

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั XELENA HOTEL & SUITES 5* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที  เอล กาลาฟาเต - อุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปย์เน (ชิลี) เสาร์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  
.  น. นาํคณะเดินทางเขา้สู่อุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปยเ์น (Torres del Paine 

National Park) สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงของประเทศชิลี อุทยานฯแห่งนี
ครอบคลุมพืนทีภูเขา ธารนาํแขง็ ทะเลสาบและแม่นาํหลายสาย รวมไปถงึพืนทีป่า
อนัอุดมสมบูรณ์ของชิเลียน ปาตาโกเนีย (Chilean Patagonia)  

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติ ทีซ่อนตวัอยู่ในเทือกเขาแอนดีสทางตอนใตเ้ป็นศูนย์

อนุรักษธ์รรมชาติทีเพิงเปิดตวัขึนใหม่มีพืนที  ตารางไมล ์ พืนทีส่วนใหญถู่ก
ประดบัประดาไปดว้ยเหล่าดอกไมป่้า และพืชพรรณ โดยเฉพาะตน้คาลซิโอลาเรีย 
(ตน้รองเทา้แตะ) ทีมีดอกสีสันสวยงาม มีเทือกเขากอร์ดิเยร่า (Cordillera del Paine) 
เป็นศูนยก์ลางของอุทยานและยงัเป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่น เป็นเสาหินกอ้นเดียว
ใหญ่มหึมา  แท่งประกอบดว้ย South, Central และ North สูงเรียงลาํดบั , -

,  เมตรโดดเด่นเป็นสง่า และหากโชคดีคุณจะมีโอกาสไดพ้บกบัตวักวานาโค 
(Guanaco) ตวัคลา้ยกวางแต่หนา้เหมือนอูฐ อีกหนึงสายพนัธ์ุทีพฒันามาจากอูฐ 
ความงดงามเหล่านีถูกซ่อนอยู่ภายใตภู้มิอากาศทีแปรปรวนตลอดเวลา 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL LAGO GREY 3* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันที 10 อุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปย์เน - ปอร์โตนาตาเลส (Puerto Natales) อาทิตย์ 

.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  

.  น. นาํท่านเทียวอุทยานแห่งชาติตอร์เรส เดล ไปยเ์น อุทยานฯนีเป็นทีรู้จกัไปทวัโลก
จากการตีพิมพใ์นปีค.ศ.  ในหนงัสือของ เลดี ฟลอเรนซ์ ดิกซี ซึงเธอเป็นนกั 
ท่องเทียวกลุ่มแรกทีไดม้าเยอืน ภาพอนัแสนสวยของอุทยาน ฯ เกิดจากสีของ
ทะเลสาบแต่ละแห่งอาทิ Amarga, Nordenskjold, Pehoe ทีแตกต่างกนัออกไป บาง
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แห่งเกิดจากความเป็นด่างของแร่ธาตุ บางแห่งเป็นสีฟ้าสวย และมีกอ้นนาํแขง็
มหึมาลอยอยู่กลางทะเลสาบ แสงสะทอ้นจากธารนาํแขง็ เป็นภาพทีหาชมไดไ้ม่ง่าย
นกั นอกจากนีทีนีท่านอาจโชคดีไดพ้บสุนขัจิงจอกสีแดง และนกคอนดอร์ ทีเป็น
สัตวห์ายาก นอกจากนนัยงัมีนาํตกทีเกิดจากการละลายของธารนาํแขง็ ช่วยให้
อุทยานฯแห่งนีดูสมบูรณ์แบบในความเป็นธรรมชาติมากยงิขึน  

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านลงเรือในทะเลสาบเกรย์ เพือชมธารนาํแข็งเกรย์ (Grey Glacier) มีขนาด

ใหญ่ทีสุดในอุทยาน ครอบคลุมพืนทีกวา่  ตร.กม. และมีความยาวเกือบ  ก.ม. 
สิ นสุดทีทะเลสาบทีมีชือเรียกเดียวกัน ไดเ้วลาเดินทางสู่เมืองปอร์โตนาตาเลส 
(Puerto Natales) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร Local  
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั COSTAUSTRALIS PUERTO NATALES 4* หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั  
 

วันที 11 เอล กาลาฟาเต - บินกลับสู่บัวโนสไอเรส - เต้นรําแทงโก้ จันทร์ 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  

 หลงัอาหารนาํคณะออกเดินทางสู่สนามบิน เอล กาลาฟาเต  
.  น. ออกเดินทางสู่บวัโนสไอเรส โดยสายการบิน Aerolíneas Argentinas โดยเทียวบิน

ที AR 1875 (Boeing 738) 
 

15.21 น. ถึงสนามบิน Aeroparque Internacional Jorge Newbery กรุงบวัโนสไอเรส เมือง
หลวงทีผสมผสานวฒันธรรมใหม่และเก่าไดอ้ย่างลงตวั และไดรั้บวฒันธรรมยโุรป
มาอย่างมากมาย จึงถูกเรียกวา่ "ปารีสใต"้ หรือ "ปารีสแห่งอเมริกาใต"้ เมืองนีเป็น
เมืองสมยัใหม่ทีสุดแห่งหนึงในลาตินอเมริกา โดยมีชือเสียงดา้นสถาปัตยกรรม 
ชีวติกลางคืน และกิจกรรมทางวฒันธรรม บวัโนสไอเรส คือ สุดยอดเมืองสุนทรีย์
แห่งลาตินอเมริกา   

.  น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พร้อมชมการเตน้แทงโก ้ ศิลปะการเตน้รํานีถือ
เป็นเอกลกัษณ์ของชาวอาร์เจนตินา ทีท่านไม่ควรพลาดชม Chinese 

 

 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั SHERATON BUENOS AIRES HOTEL and 
CONVENTION CENTER 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วันที  บัวโนส ไอเรส - ลาโบกา - ปลาซา มายอร์ - ซาน เตลโม - เดินทางสู่สนามบิน อังคาร 
.  น. รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม Buffet  
.  น. นาํคณะเทียวชมกรุงบวัโนสไอเรส ตงัอยูริ่มฝังแม่นาํริโอ เดอ ลาพลาตา (Rio de la 

Plata) ย่านลาโบกา (La Boca) จุดกาํเนิดของทีมฟุตบอลทีมีชือเสียงมากทีสุดใน
โลก โบคาจูเนียร์ และนกัฟุตบอลระดบัโลกอย่าง ดิเอโก ้ มาราโดนา เป็นยา่นทีมี
สีสันมากทีสุด ทีดึงดูดนกัท่องเทียว มีภาพจิตรกรรมฝาผนงั (กราฟฟิตี) ถนนคน
เดินสโมสรแทงโก เขา้สู่ปลาซ่า มายอร์ ทีตงัของทาํเนียบประธานาธิบดี หรือทีมีชือ
เรียกวา่ “ลา กาซาโร ซาดา” (casa rosada) แปลวา่บา้นสีชมพู ถนน Avenida 9 de 
Julio ทีตงัของเสาโอบิลิกส์ ถูกสร้างขึนในปี 1936 เป็นสถานทีทีธงอาร์เจนตินาถูก
เชิญสู่ยอดเสาเป็นครังแรก มหาวหิารโรเซอแรตตา้ (The Metropolitan Cathedral) 
วหิารแห่งนีเป็นทีประทบัของ คาร์ดินลัฆอร์เก ้ มาริโอ ้ แบร์กอกลโิอ หรือ พระ
สันตะปาปาฟรานซิสที  แห่งคริสตจกัร ก่อนทีจะยา้ยไปประทบัทีวงัวาติกนั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
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.  น. นาํท่านไปชมย่าน San Telmo เป็นชุมชนเก่าแก่ทีสุดในเมืองหลวงแห่งนี แหลง่รวม
ของศิลปะ หตัถกรรมชาวพืนเมืองและของโบราณ    รวมไปถึงการแสดงพืนเมือง
และการดนตรี การเตน้รําจงัหวะ Tango (แทงโก)้ และความสนุกสนานของ
นกัท่องเทียวยามราตรี แวะชมแหลง่ชอ้ปปิงทีหรูหราและมีชือเสียงทีสุดของเมือง
คือ แกลลอรีแปซิฟิก สถาปัตยกรรมแบบบองมาเช่ในฝรั งเศส ถูกสร้างขึนในช่วง
ปลายคริสตศ์ตวรรษที  และจุดทีโดดเด่นทีสุดคือ ภาพจิตรกรรมเพดานภายใน
โดมขนาดใหญเ่นือทีกวา่  ตร.กม. อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปปิงร้านขายสินคา้
กวา่  ร้าน ในพืนทีกวา่ ,  ตร.ม. 

 

.  น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมินิสโตร ปิสตารินี เพือเตรียมเดินทางกลบัสู่
ประเทศไทย 

 

.  น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ ออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยเทียวบินที  
EK248 (Boeing 777-300 ER)  
**เครืองบินแวะพักทีสนามบินเมืองริโอ .  น.- .  น.** 

 

วันที  สนามบินดูไบ รอเปลียนเทียวบิน พุธ 
2. 0 น. ถึงสนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ รอเปลยีนเทียวบิน   

วันที  ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ พฤหัสบด ี
. 5 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ โดยเทียวบินที EK384  

(Airbus A380-800) 
(ใชเ้วลาบิน .10 ชวัโมง) 

. 5 น. นาํท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
กําหนดการเดินทาง  

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11  
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL Supp 
No Ticket 

Adult / Child 
 -  ตุลาคม  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 

23 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 
30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 

 - 9 พฤศจิกายน  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 
 - 6 พฤศจิกายน  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 

 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 
 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 

 - 7 ธันวาคม  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 
 - 4 ธันวาคม  ,000.- 243,000.- 216,000.- 59,000.- - , .- / -51,500.- 

 ธันวาคม  - 7 มกราคม  ** To be advise ** 
ค่าทวัร์รวม : 

 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบัสายการบินเอมิเรสต ์ แอร์ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม
ของนาํมนัเชือเพลิง ณ วนัที  มิถุนายน  

 ค่ารถโคช้มาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ 
15-19 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด  ทีนงั 
20-35 ท่าน ใชร้ถปรับอากาศขนาด  ทีนงั 

 ค่าเขา้ชมสถานทีตามทีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมทีพกัระดบั  ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที

ท่านจองหอ้งพกัแบบ  เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน และอาจมีการเปลียนยา้ยเมืองพกั หาก
วนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละแห่ง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะจากอุบติัเหตุ สําหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกวา่  ปีนอ้ยกวา่  ปี ไม่เกิน 
3, ,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,000 บาท ทงันีครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพที
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ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 
 หากมีความประสงคจ์ะเพิมความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้ของสัมภาระ

และเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร์ 
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของท่านเองไม่

เกิน 7 กิโลกรัม  
 สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋าเป้ลอ้ลาก สวยเก๋ใบเลก็ ท่านละ 1 ใบ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสังมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครืองดืม

ทีสังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะ
อาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั INSTYLE TRAVEL กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือทีท่านรู้จกั
และเชือถอืได ้ ซึงจะดูแลท่านดว้ยขนัตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ ,  บาทต่อผูเ้ดินทางหนึงท่าน ภายใน  วนันบัจากวนัทีจอง ซึงเงินมดัจาํ
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออาํนวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี 

 

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

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต ์(  เม.ย. -  เม.ย.) / เดือนตุลาคม (  -  ต.ค.) / เดือนธนัวาคม (  -  ธ.ค.) และ 
เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  วนั  

 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั 
คืนเงินมดัจาํทงัหมด 
คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกัมดัจาํ 2 ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 
หกัมดัจาํ ,  บาท/ท่าน 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนัก่อนการเดินทาง  
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง  -  วนั 

หกั % ของค่าทวัร์ 
หกั % ของค่าทวัร์ 

  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  คิดค่าเสียหายตามจริง 

 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทงัหมด ใหถ้ือเป็นการ
ยกเลิกตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากทาง
สถานทูต ทางบริษทัขอแนะนาํใหท่้านยนืขอวซ่ีาแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยนืขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกว่า  ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อน  วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุ
จาํเป็นสุดวสิัยดงันี การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะไดรั้บจากการซือประกนัเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
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Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีระบุความรับผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านนั ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธ
การเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที
ท่านชาํระมาแลว้ 

การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 

 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 60 
วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(  เม.ย. -  เม.ย.) / เดือนตุลาคม (  -  ต.ค. / 
เดือนธนัวาคม (  -  ธ.ค.) และ เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที
ฯ เพือยนืยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนทีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 

 
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์ % ของสายการบินเอมิ
เรสตไ์ดเ้ท่านนั  ซึงการเปลยีนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านนั 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 
คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที  มิถุนายน  การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น
ค่าทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  ท่าน /  เตียง 
(Triple Room) ขึนอยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามทีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ใน
การปรับเปลยีน หรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใชจ่้ายเพิมเติมได ้

สถานทีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้ชมนนั ๆ ปิดทาํ
การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่
สามารถเขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเขา้ชมจากเจา้หนา้ทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 

 

 ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิมเติม 
ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม  

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได ้

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร 
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(  นิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่

มาตรฐานได ้ ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง 
บริษทัฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
ซึงความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance 
Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสูบบุหรี (Smoking Area) 

 
ในประเทศต่าง ๆ มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบุหรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้กาํหนดทีชดัเจนในเรืองการ
สูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผูสู้บบุหรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูสู้งอาย ุมีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทงัหมด 

หลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมดัจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงอืนไขทบีริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 
 
 
 


