อเมริกาใต้ 17 วัน
บราซิล – อาร์เจนตินา – เปรู
กําหนดการเดินทาง

วันพฤหัสบดีที 9 สิ งหาคม 2561 (1)
23.30 น.

คณะพร้ อมกันที สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์
(หมายเหตุ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เข้ าประตู 9)

วันศุกร์ ที 10 สิ งหาคม 2561 (2)
01.35 น.
04.45 น.
07.10 น.
14.30 น.
คํา

กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ – (ดูไบ) – ริโอ เดอ จาเนโร

(บราซิล)

ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเทียวบินที EK385
ถึงดูไบ เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางต่อสู่ ริ โอ เดอ จาเนโร โดยเทียวบินที EK247
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงริ โอ เดอ จาเนโร เมืองท่าริ มฝังมหาสมุทรแอตแลนติกทีมีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ และ
อดีตเมืองหลวงเก่าทีครึ กครื นของบราซิ ล
นําเข้าทีพัก HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา พร้อมชมโชว์ Ginza Brazil Show
http://www3.hilton.com/en/hotels/brazil/hilton-rio-de-janeiro-copacabana-RIOCCHH/index.html

วันเสาร์ ที 11 สิ งหาคม 2561 (3)
เช้า

ริโอ เดอ จาเนโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดิ นทางสู่ ภูเขาคอร์ โควาโด ที สถิตรู ปปั นยักษ์ของพระคริ สต์เป็ นสัญลักษณ์แห่ ง
เมืองริ โอ ตังตระหง่านด้วยความสู งถึง 38 เมตร จากจุดนี สามารถชมและบันทึกภาพทัศนี ยภาพ
ของเมืองสวรรค์ริโอได้เต็มตา จากนันนําท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติทิจคู า (Tijuca Forest National
Park) ซึ งตังในตําแหน่ งที สามารถมองเห็ น มหานครรี โอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ได้
ทังหมด ที ตังอยู่บนระดับความสู ง 710 เมตร ก่อสร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หุ ้มด้วยหิ นสบู่
(Soapstone) เนืองจากมีความทนทานสูงและเหมาะต่อการใช้งานจึงถือเป็ นรู ปปันพระเยซูคริ สต์

เทียง
บ่าย

คํา

ขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก การแกะสลักดําเนินการโดยช่างแกะชาวฝรังเศส นามว่า Paul Landowski
ออกแบบโครงสร้างนําโดยวิศวกรชื อ Albert Caquot ผูอ้ อกแบบสถาปั ตกรรมเป็ นวิศวกรชาว
บราซิ ล ชือว่า Heitor da Silva Costa
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านลัดเลาะเลียบชายฝังทะเล ผ่านชายหาดทีมีชือเสี ยงก้องโลก โคปาคาบาน่ า ทีมีความยาวกว่า
4 กิโลเมตร และเป็ นสถานทีหนึ งซึ งชาวบราซิ ลถือเป็ นส่ วนหนึ งของชี วิตทีขาดเสี ยมิได้ ผ่านชม
มหาวิหารใหญ่ย่านใจกลางเมือง สวนสาธารณะอันร่ มรื น อนุสาวรี ยส์ งคราม และรวมทังสนาม
กีฬายักษ์ “มาราคาน่ า” ซึ งเป็ นสนามกีฬาทีใหญ่ทีสุ ดในโลกจุผเู ้ ข้าชมได้ถึง 200,000 คน ซึ งสร้าง
ขึ นเมือปี 1950 นอกจากใช้แข่งฟุตบอลแล้ว ยังใช้เป็ นเวที แสดงคอนเสิ ร์ตกลางแจ้งอีกด้วย
จากนันนําท่านขึนกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ยอดเขาซูการ์ โลฟ เป็ นภูเขาทีมีความสู งถึง 1,400 เมตร ตังอยู่
บนปลายแหลมทียืนออกไปในทะเลแห่งอ่าวกัวนาบารา และยังตังอยู่โดดเด่นคู่กบั ภูเขาคอร์ โดวา
เพือชมทิ วทัศน์อนั งดงามของเมืองริ โอ เดอ จาเนโร “ยอดเขาชู การ์ โลฟ” แห่ งนี ยังถือเป็ น
สัญลักษณ์ของกรุ งริ โออีกด้วย
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 12 สิ งหาคม 2561 (4)
เช้า
07.25 น.
09.35 น.
เทียง
บ่าย

คํา

อเมริ กาใต้ 17 วัน

ริโอ เดอ จาเนโร – อิกวาสุ

(บราซิล – อาร์ เจนตินา)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่อิกวาสุ โดยเทียวบินที G3 2072
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงสนามบินอิกวาสุ เมืองทีตังอยู่ระหว่างพรมแดน 3 ประเทศ คื อ บราซิ ล อาร์ เจนติน่า และ
ปารากวัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชมความงดงามของนําตก (ฝังบราซิ ล) ทียิงใหญ่มโหฬารกับสายนําทีใสสะอาดตกลงมา
อย่างสวยงาม ชม นําตกอิกวาสุ นําตกทีมีขนาดกว้างและใหญ่กว่านําตกไนแองการ่ าถึง 4 เท่า
สัมผัสความสวยงามแสนมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ซึ งชัวชีวิตจะหาดูไม่ได้อีกแล้ว ตืนตาตืนใจกับ
ความยิงใหญ่ของแม่นาริ
ํ โอ-อิกวาสุ ซึ งไหลลงจากหน้าผาทรงโค้งรู ปเกือกม้า สู่ หุบเขาลึกเบือง
ล่างก่อให้เกิดเป็ นเสี ยงกัมปนาทไปทัวบริ เวณ พร้อมชมจุดเชื อมระหว่าง 3 ประเทศ คือ อาร์ เจนติ
น่า บราซิ ลและปารากวัย อันเกิดจากแม่นาสองสายคื
ํ
อ ริ โอ-อิกวาสุ และปารามา ไหลมาบรรจบ
กัน ณ บริ เวณสามเหลียมมรกต
หมายเหตุ : โปรดสวมชุดทีสะดวกในการเดินชมนําตกและโปรดเตรี ยมชุดสําหรั บเปลียนหลังจาก
ล่ องเรื อ เนืองจากจะมีการล่ องเรื อเข้ าใกล้ นําตก
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก PANORAMIC GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่า
https://www.panoramicgrand.com/

หน้า 2

วันจันทร์ ที 13 สิ งหาคม 2561 (5)
เช้า

เทียง
บ่าย
18.25 น.
20.25 น.

คํา

อเมริ กาใต้ 17 วัน

( อาร์ เจนตินา)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําชมความงดงามของ นําตกอิกวาสุ (ฝังอาร์ เจนตินา) ฝังด้านนี หนาแน่นไปด้วยป่ าร้อนชื น และ
กิจกรรมในการเทียวชมนําตกอย่างมากมาย นําตกอิกวาสุ ประกอบไปด้วยนําตก 275 แห่ ง สู ง
ระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละนําตกมีชือเรี ยกโดยเฉพาะ ขนาดของนําตกกว้างประมาณ 4 ก.ม.
นับเป็ นนําตกที กว้างที สุ ดในโลก ใหญ่กว่านําตกไนแองการ่ า 30 เท่ า นําตกส่ วนใหญ่อยู่ใ น
อาร์เจนตินาราว 90% พืนทีป่ าริ มนําตกเป็ นเขตคุม้ ครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตร้อนทีมีอยู่อย่างชุก
ชุม เช่น นกไทนามัส แมวป่ าโอเซล เสื อจากัวร์ สมเสร็ จ เพ็คคารี และสัตว์นานาชนิ ดอีกมากมาย
เส้นทางเดินชมนําตกจุดสู งสุ ดคือ Devil’s Throat จุดทีท่านจะยืนเหนื อนําตก สัมผัสละอองนํา
จากด้านบน และตื นตาตื นใจกับต้นกําเนิ ดของสายนําตก จากนันเปลียนวิวทิ วทัศน์บนเส้นทาง
เดิน Upper Trail และ Lower Trail ทีให้ความสวยงามทีแตกต่างกันออกไป สนุกสนานไปกับ
กิจกรรมทีท่านรอคอย “ล่องเรื อชมนําตก” เรื อขนาดความจุ 30 ทีนัง แล่นไปตามสายนําจนเข้าสู่
เขตม่านนําตก ทีฝ่ าด่านของสายนําอันเชี ยวกราก และสายนําตกทีส่ งเสี ยงกึกก้องมหึ มา ทีท่านไม่
ควรพลาดกับประสบการณ์ดีๆ ของความงามแบบธรรมชาติอย่างแท้จริ ง
หมายเหตุ : โปรดสวมชุดทีสะดวกในการเดินชมนําตกและโปรดเตรี ยมชุดสําหรั บเปลียนหลังจาก
ล่ องเรื อ เนืองจากจะมีการล่ องเรื อเข้ าใกล้ นําตก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดิ นทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองบัวโนสไอเรส โดยสายการบิน Aerolines Argentines เทียวบินที AR2739
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงสนามบินบัวโนสไอเรส เมื องหลวงของประเทศอาร์ เจนติ นา เมื องที มี สถาปั ตยกรรมสไตล์
ฝรั งเศส สองข้างทางเต็มไปด้ว ยร้ า นรวงเก๋ ไ ก๋ แ ละคาเฟ่ ในพื นที เปิ ดกว้า ง บัว โนสไอเรสคื อ
ตัวอย่างเมืองทีได้หลอมรวมศิลปวัฒนธรรมและเสน่ห์การใช้ชีวิตของผูค้ นมาเป็ นสิ นทรัพย์ของ
ชาติ ด้วยการวางแผนและจัดการอย่างเป็ นระบบ จนยูเนสโกยกย่องให้เป็ นเมืองแห่ งการออกแบบ
เมืองแรกของโลก
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าที พัก MELIA BUENOS AIRES HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 14 สิ งหาคม 2561 (6)
เช้า

อิกวาสุ – บัวโนส ไอเรส

บัวโนสไอเรส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางชมกรุ งบัวโนสไอเรส ตังอยู่ริมฝั งแม่นาริ
ํ โอ เดอ ลาพลาตา (Rio de la Plata)
ย่า นลาโบกา จุด กํา เนิ ด ของที ม ฟุต บอลที มีชื อเสี ย งมากที สุ ด ในโลก โบคาจูเ นี ย ร์ และนัก
ฟุต บอลระดับ โลกอย่า ง ดิ เอโก้ มาราโดนา เป็ นย่านที มีสี สันมากที สุ ด ชมภาพจิต รกรรมฝา
ผนัง ถนนคนเดิ น สโมสรแทงโก จากนันนํา ท่า นสู่ ย่า น ปลาซ่ า มายอร์ ที ตังของทํา เนี ย บ
ประธานาธิ บดี หรื อที มีชือเรี ยกว่า ลากาซา โรซาดา (Casa Rosada) แปลว่าบ้านสี ชมพู นําท่าน
ชม มหาวิหารใหญ่ โรเซอแรตต้ า (The Metropolitan Cathedral) ทีฝังศพของนายพลโฮเซ่ เดอ
ซานมาร์ติน ผูก้ อบกูอ้ ิสรภาพแห่ งอาร์ เจนติน่า มหาวิหารแห่ งนี เป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมชิ นเอก
หน้า 3

เทียง
บ่าย

คํา

และเป็ นโบสถ์คาทอลิกหลักในเมืองของอาร์ เจนติน่า สถาปนิ กชาวยุโรปได้สร้างมหาวิหารนี ขึน
โดยผสมผสานสไตล์ส ถาปั ตยกรรมยุคศตวรรษที 18 ละ 19 เข้าด้วยกัน ด้านหน้าของโบสถ์
ประกอบด้วยเสาแบบกรี กโบราณ 12 ชิน ซึ งสื อถึงสาวกทัง 12 ท่าน เหนื อเสาจะเป็ นจิตรกรรมฝา
ผนังแบบแกะสลักซึ งแสดงถึงเหตุการณ์ทีโยเซฟกลับมาพบกับพีน้องและบิดาคือยาโคบ ภายใน
จะทําเป็ นช่องทางเดินทีมีซุม้ โค้งอยูเ่ บืองบน ชมสุ สานหิ นอ่อนอันละเอียดงดงามของนายพลโฮเซ
เดซาน มาร์ ติน วีรบุรุษของชาติผนู ้ าํ การปฏิ วตั ิ ต่อต้านการครอบครองของสเปนในอาร์ เจนติ น่า
และชาติอืนๆในอเมริ กาใต้ นอกจากนี หลุมศพดังกล่าวยังเป็ นทีบรรจุร่างของ Juan Gregorio de
las Heras และ Tomas Guido นายพลทีโดดเด่นสองท่านจากสงครามปลดปล่อยอาร์ เจนติน่า ชม
ภาพวาด Via Crucis (มรรคาศักดิสิทธิ) ของศิลปิ นอิตาลีนามว่า Franesco Domenighini ฉาก
ประดับแท่นบูชาทีทําจากไม้เคลือบทองในทีประชุมใหญ่มีมาตังแต่ปี 1785 และเป็ นองค์ประกอบ
แบบโคโลเนียลทีสําคัญทีสุ ดของมหาวิหาร
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ซาลเตลโม (San Telmo) เป็ นชุมชนเก่าแก่ทีสุ ดในเมืองหลวงแห่ งนี แหล่งช้อป
ปิ งรวมของศิลปะหัตถกรรมของชาวพืนเมือง และของโบราณ รวมไปถึงการแสดงพืนเมืองและ
การดนตรี การเต้นรําจังหวะ Tango แทงโก้ และความสนุสนานของนักท่องเทียวยามราตรี แวะ
ชมแหล่งช้อปปิ งทีหรู หราและมีชือเสี ยงทีสุ ดของเมือง แกลลอรี แปซิ ฟิก สถาปั ตยกรรมแบบบอง
มาเช่ ในฝรั งเศส ถูกสร้างขึ นในช่ วงปลายคริ สต์ศตวรรษที 19 และจุดที โดดเด่ นที สุ ดคื อ ภาพ
จิตรกรรมเพดานภายในโดมขนาดใหญ่เนื อทีกว่า 450 ตร.กม. อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งร้านขาย
สิ นค้ากว่า 150 ร้าน ในพืนทีกว่า 11,000 ตารางเมตร
รับประทานอาหารคํา พร้อมชมโชว์ Tango Show
นําเข้าที พัก MELIA BUENOS AIRES HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 15 สิ งหาคม 2561 (7)
เช้า
เทียง
บ่าย
16.00 น.
19.15 น.
คํา

อเมริ กาใต้ 17 วัน

(อาร์ เจนตินา)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมตลาด Puerto de Frutos แหล่งรวมสิ นค้าท้องถิน เช่นงานหัตถกรรมและสิ นค้าทาง
เกษตรของชุมชน
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เอล คาลาฟาเต โดยสายการบิน Aerolines Argentines เทียวบินที AR1820
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึง สนามบิ น เมือ งเอล คาลาฟาเต (El Calafate) เมื อ งที ตังอยู่ริ ม ฝั งทางใต้ข องทะเลสาบ
อาร์เจนตินาทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมืองซานตา ครู ซ ประเทศ อาร์เจนติน่า
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าที พัก ALTO CALAFATE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 16 สิ งหาคม 2561 (8)
เช้า

บัวโนสไอเรส - เอล คาลาฟาเต

เอล คาลาฟาเต – ธารนําแข็งเปอริโต้ โมริโน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หน้า 4

เทียง
บ่าย
คํา

นําท่านเดินทางสู่ ธารนําแข็ง เปอริ โต้ โมริ โน (Perito Morino Glacier) ธารนําแข็งทีใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของโลก ตังอยู่ใน อุทยานแห่ งชาติ ลอส กลาซิ อาเรส (Los Glacires) ธารนําแข็งแห่ งนี
ถือเป็ นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที UNESCO ยกให้เป็ นมรดกโลกตังแต่ปี ค.ศ. 1981 ธารนําแข็ง
เปอริ โต้ โมริ โนมีขนาดความกว้าง 5 กิโลเมตร และสูงเฉลียอยุ่ที 74 เมตร (240 ฟุต) จากระดับผิว
นําเป็ นธารนําแข็งทีมีการเติบโตและเปลียนแปลงตลอดเวลา หลายพันปี ก่อนพืนทีอุทยานฯแห่ งนี
ถูกปกคลุมด้วยธารนําแข็งทังหมด แต่ ดว้ ยอุณ หภูมิทีอุ่นขึ น จึ งทําให้ก้อนนําแข็งละลาย และ
เหลืออยูใ่ ห้เห็นในปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่ านล่องเรื อชมธารนําแข็ง ตื นตาตื นใจกับการได้เข้าสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับธารนําแข็งที มี
ขนาดใหญ่อนั ดับ 3 ของโลกรองจากทวีปแอนตาร์ กติกา และอลาสกา เป็ นประสบการณ์อนั แสน
ประทับใจใจทีครังหนึงท่านได้มาเยือน
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าที พัก ALTO CALAFATE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันศุกร์ ที 17 สิ งหาคม 2561 (9)
เช้า
07.30 น.

เทียง
บ่าย
คํา
20.05 น.
23.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ Punta Bandera Pier อยู่ในจังหวัดซานตาครู ซ นําท่านล่องเรื อสู่ ตอน
เหนื อของ Argentino Lake ตืนตาตืนใจกับการได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับธารนําแข็ง ท่านจะได้
ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ธารนําแข็งตังโดดเด่นตังอยูด่ า้ นหน้าขนาดมหึ มา เรื อจะนําท่าน
เข้าไปสัมผัสย่างใกล้ชิดแบบพาโนรามาของวิว Spegazzini Glacier , Upsala Glacier , และ Seco
Glacier และธารนําแข็ง Perito Moreno ที ใหญ่ทีสุ ดและสู งที สุ ดตามลําดับในหมู่ธารนําแข็ง
ทังหมด

รับประทานอาหารกลางวัน (Box Lunch)

นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินเอล คาลาฟาเต
รับประทานอาหารคํา
ออกเดินทางสู่เมืองบัวโนสไอเรส โดยสายการบิน Aerolines Argentines เทียวบินที AR1821
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงสนามบินบัวโนสไอเรส เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา
นําเข้าที พัก MELIA BUENOS AIRES HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที 18 สิ งหาคม 2561 (10)
เช้า
07.50 น.

อเมริ กาใต้ 17 วัน

เอล คาลาฟาเต – เปอร์ โต บานเดอร่ า – ล่ องเรื อชมารนําแข็งอัป
ซาลา – บัวโนสไอเรส

บัวโนสไอเรส - ลิม่า

(เปรู )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินบัวโนสไอเรส
ออกเดินทางสู่ลิม่า โดยเทียวบินที LA2428
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
หน้า 5

10.50 น.

เทียง
บ่าย

คํา

ถึงสนามบินลิม่า ประเทศเปรู จากนันชมตัวเมืองลิม่าทีเติบโต หลังจากการครอบครองอันแสน
นานของประเทศสเปน ปั จจุบนั เป็ นเมื องที ใหญ่โตและทันสมัยที สุ ดแห่ งหนึ งของอเมริ กาใต้
ผ่านชมตึกทําเนียบรัฐบาล รู ปทรงสวยงามตามแบบโคโลเนี ยล วิหารกลางประจําเมือง ซึ งมีผคู ้ น
ให้ความนับถือเป็ นจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชมเมืองลิม่า เมืองหลวง และเมืองที ใหญ่ทีสุ ดของเปรู เป็ นศูนย์กลางการขนส่ ง การเงิ น
อุต สาหกรรม และวัฒ นธรรมของประเทศอี กด้ว ย ตังอยู่บ ริ เ วณที ห้อมล้อ มด้ว ยหุ บ เขาชี ย อง
แม่นารี
ํ มกั และแม่นาลู
ํ ริง เมืองลิม่าตังขึนโดยฟรันซิ สโก ปี ซาร์ โร ผูพ้ ิชิตชาวสเปน เมือวันที 18
มกราคม พ.ศ. 2078 โดยให้ชือว่า นครแห่ งเหล่ากษัตริ ย ์ เนื องจากเป็ นเขตนครหลวงสําคัญทีสุ ด
ในทวีปอเมริ กาใต้มานานกว่าสามศตวรรษ นําท่านถ่ายภาพกับทําเนียบรัฐบาล และชมการเปลียน
กะของทหารรักษาการณ์ ทําเนี ยบรั ฐบาลแห่ งนี ถือเป็ นทําเนี ยบอย่างเป็ นทางการแห่ งแรกของ
เมืองตังแต่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน ปั จจุบนั เป็ นทีอยู่อาศัยของประธานาธิ บดีของเปรู
และยังเป็ นสถานที ที คณะรั ฐบาลมาร่ ว มประชุ มกัน จากนันนําท่ านเดิ นทางสู่ พล่ าซ่ ามายอร์
บริ เวณอันเป็ นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ เมืองลิมา (Historic Centre of Lima) ปั จจุบนั ถือว่าเป็ น
หนึ งในสถานที ท่องเที ยวทีมีความสําคัญทีสุ ดแห่ งหนึ งในประเทศเปรู ซึ งได้รับการขึนทะเบียน
เป็ นมรดกโลกเมือปี 1988 บริ เวณศูนย์กลางประวัติศาสตร์ เมืองลิมา ประกอบไปด้วยเหล่าอาคาร
รวมไปถึ งสิ งก่ อสร้ างที มี ความสําคัญหลายแห่ งนําท่ านเยื อนพลาซ่ า ซาน มาติ น (Plaza San
Martín) จัตุรัสเก่าแก่ทีถูกสร้างขึ นในปี 1921โดยรอบจัตุรัสนันเรี ยงรายไปด้วยเหล่าอาคารที มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศมากมาย อาทิ เช่ น อาร์ คบิ ชอป พาเลซ (Archbishop
Palace) ถูกก่ อ สร้ างขึ นในช่ วงปี 1535 ปั จจุ บนั เป็ นหนึ งในสถานที ท่ อ งเที ยว ยอดนิ ย มใน
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าที พัก CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES หรื อ
เทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที 19 สิ งหาคม 2561 (11)
เช้า
09.50 น.

11.20 น.

เทียง
บ่าย

อเมริ กาใต้ 17 วัน

ลิม่า – คูซโก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่คูซโก โดยเทียวบินที LA2075
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงสนามบินคูซโก นครหลวงโบราณของเปรู และแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทีลึกลับ
บริ เวณนี เป็ นชุมชนเก่าแก่ของจักรวรรดิอินคาอันรุ่ งเรื อง ซึ งทิ งร่ องรอยแห่ งความเจริ ญไว้เป็ น
ซากปรักหักพัง โบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
นําชม วิหารแห่งดวงอาทิตย์ Qorikancha วัดทีสําคัญและยิงใหญ่ทีสุ ดของอาณาจักรอินคา ใน
สมัยอิ นคากําแพงวัดปกคลุมด้วยแผ่นทองคําจริ งๆ เมือเสปนเข้ามายึดอาณานิ คมในแถบนี ได้
ทําลายและปล้นสะดมบางส่ วนของวัดแล้วก่อสร้างสํานัก Santo Domingo ทับตัววัด สํานัก
ดังกล่าวยังคงอยู่มาถึงปั จจุบนั ชมด้านในของวัดที ได้รับการบูรณะ และทางเดิ นที นําไปสู่ ลาน
หน้า 6

คํา

ภายในหลัก เชื อกันว่าห้องขนาดใหญ่ทีสุ ดเคยเป็ นวัดสําหรับดวงจันทร์ ซากที หลงเหลือมาถึ ง
ปัจจุบนั สร้างจากอิฐโดยไม่ผสมปูน โดยมีลกั ษณะเป็ นบล็อกทีประสานกันอย่างแน่นหนาทีใช้กนั
ทัวไปในงานก่อสร้างของชาวอินคา หิ นเหล่านี มีขนาดพอดีกนั มากจนแม้แต่กระดาษยังแทบจะ
สอดผ่านรอยต่อไม่ได้ จากนันนําท่ านชม ป้ อมปราการซาคซายอัวมาน (The Fortress of
Sacsayhuaman) ป้ อมซึ งสร้างขึนจากหิ นแกรนิ ตเพือป้ องกันข้าศึกจากฝังตะวันออก ซึ งบางส่ วน
ของก้อ นหิ นเหล่านี ได้ถูกนํามาใช้ในการก่ อ สร้ างตึ กสไตล์โคโลเนี ย นในเมื องคูซ โค จัด เป็ น
สถาปั ตยกรรมอินคาทีมีความโดดเด่นมาก สร้างด้วยก้อนศิลาขนาดมหึ มา บางก้อนหนักถึง 125
ตัน มีกาํ แพงสองชันสร้างเป็ นแนวสลับไปมา นักโบราณคดีประมาณการว่าการสร้างป้ อมแห่ งนี
ต้องใช้แรงงานหลายหมืนคน และใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 70 ปี ซากปรักหักพังของสิ งปลูกสร้าง
อินคา มีลกั ษณะต่างกัน เป็ นตัวอย่างแสดงถึงความเชียวชาญทางศิลปะและสถาปั ตยกรรมของอิน
คา มี Qenko หรื อเขาวงกต เป็ นร่ องหิ นทีใช้สาํ หรับการทําพิธีกรรมเคารพพระอาทิตย์ พระจันทร์
และดวงดาว Salapunco หรื อเรี ยกว่า วัดพระจันทร์ เป็ นชันหิ นทีโผล่ออกมาประกอบด้วยถําเล็กๆ
พร้อมหิ นแกะสลักแท่น และโพรงบนผนังกําแพงทีทําไว้เพือวางสิ งบูชา
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก PALACIO DEL INKA HOTEL CUSCO หรื อเทียบเท่า
http://www.palaciodelinkahotel.com/?SWAQ=958C

วันจันทร์ ที 20 สิ งหาคม 2561 (12)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่บริ เวณทีเรี ยกว่า หุบเขาศักดิสิทธิ (Sacred Valley) ระหว่างทางท่านจะได้ชืนชม
กับธรรมชาติ ของเขตทุ่งหญ้าสลับกับเนิ นเขาลูกเตี ยๆ นําท่านชม หมู่บ้านปิ ซั ก (Pisac) ที ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลมาจากวัฒ นธรรมอิ นคาและโคโลเนี ย ลผสมกัน อย่า งลงตัว และขึ นชื อว่า เป็ นแหล่ ง
โบราณสถานและตลาดทีรวมช่างฝี มือด้านอัญมนี เซรามิค และสิ งทอไว้มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก TAMBO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION RESORT
& SPA, VALLE SAGRADO หรื อเทียบเท่า
http://www.tambodelinkaresort.com/?SWAQ=958C

วันอังคารที 21 สิ งหาคม 2561 (13)
เช้า

เทียง
อเมริ กาใต้ 17 วัน

คูซโก – ซาเครท

ซาเครท – มาชู ปิชู – คูซโก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟ เพื อนําท่ านเพลิ ด เพลิ นกับการเดิ นทางโดยรถไฟชมทิ วทัศน์อ นั
สวยงามของ อูรูบัมบ้ าแคนย่ อน คู่กบั แม่นาที
ํ ไหลคดเคียวไปตามเชิ งผาสู่ เมืองโบราณในหุ บเขา
มาชู ปิชู นครของพวกอินคาทีถูกฝังจมอยู่ในป่ านานนับศตวรรษจนได้ฉายาว่า นครทีสู ญหาย
เนื องจากรอดพ้นจากการค้นหาของพวกสเปนในยุคล่าอาณานิ คมและไม่มีผใู ้ ดพบเห็นอี กเลย
จนกระทังนักสํารวจมาพบโดยบังเอิญเมือ 70 ปี ที แล้ว ตัวนครตังอยู่บนภูเขาเหนื อหุ บผาสู งถึง
3000 ฟุต
รับประทานอาหารกลางวัน
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บ่าย
คํา

อิสระให้ท่านชมตัวเมือง ซึ งได้รับการออกแบบอย่างยอดเยียมรวมทังระบบชลประทาน
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก PALACIO DEL INKA HOTEL, CUSCO หรื อเทียบเท่า
http://www.palaciodelinkahotel.com/?SWAQ=958C

วันพุธที 22 สิ งหาคม 2561 (14)
เช้า
09.32 น.
11.04 น.

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ลิม่า โดยเทียวบินที LA2012
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึงสนามบินลิม่า ประเทศเปรู จากนันชมตัวเมืองลิม่าทีเติบโต หลังจากการครอบครองอันแสน
นานของประเทศสเปน ปั จจุบนั เป็ นเมื องที ใหญ่โตและทันสมัยที สุ ดแห่ งหนึ งของอเมริ กาใต้
ผ่านชมตึกทําเนียบรัฐบาล รู ปทรงสวยงามตามแบบโคโลเนี ยล วิหารกลางประจําเมือง ซึ งมีผคู ้ น
ให้ความนับถือเป็ นจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ย่าน Miraflores บริ เวณริ มชายฝังมหาสมุทรแปซิ ฟิคทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
ลิมา สร้างขึ นในปี 1857 ย่านแห่ งนี ยังเคยเป็ นป้ อมปราการป้ องกันหลักในช่ วงทําสงครามกับ
ประเทศชิ ลี จากนันนําท่านสู่ ศูนย์โบราณคดี Huaca Pucllana ชมพีระมิดโบราณสร้างจากดิน
เหนียวและอิฐดิบซึ งเป็ นการผสมผสานวัตถุดิบทางธรรมชาติไม่วา่ จะเป็ นทราย ดินเหนี ยวและนํา
ประมาณ ค.ศ. 500 ใช้เป็ นจุดชุมนุมสําคัญสําหรับทํากิจกรรมทางการเมืองและพิธีกรรมของกลุ่ม
ชนเผ่า รอบๆวิหารมีพลาซ่ าที มีกาํ แพงและห้องต่างๆมากมาย ชมสุ สานและหลุมลึกที พวกสัตว์
ต่างๆใช้บูชายันเทพเจ้า
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าที พัก CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES หรื อ
เทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 23 สิ งหาคม 2561 (15)
เช้า
09.25 น.
16.55 น.
คํา

อเมริ กาใต้ 17 วัน

ลิมา – ริ โอ เดอ จาเนโร

(บราซิล)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ริ โอ เดอ จาเนโร โดยเทียวบินที LA2418
*** (หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึง ริ โอ เดอ จาเนโร เมืองท่าริ มฝังมหาสมุทรแอตแลนติกทีมีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ และ
อดีตเมืองหลวงเก่าทีครึ กครื นของบราซิ ล อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรื อชอปปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันศุกร์ ที 24 สิ งหาคม 2561 (16)
02.05 น.
23.05 น.

คูซโก – ลิม่า

ริ โอ เดอ จาเนโร – (ดูไบ)

ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเทียวบินที EK248
ถึงดูไบ เพือแวะเปลียนเครื อง
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วันเสาร์ ที 25 สิ งหาคม 2561 (17)
02.50 น.
12.30 น.

(ดูไบ) – กรุ งเทพฯ

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที EK384
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และซี)


*** ระเบียบการสํ ารองทีนังทัวร์ อเมริกาใต้ *** โทรศัพท์ ตดิ ต่ อหมายเลขภายใน (408)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
80,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 – 60 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
100% ของราคาทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์

อเมริ กาใต้ 17 วัน
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ท่านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 6 ปี / ไม่ มเี ตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

335,900.- บาท
328,900.- บาท
323,900.- บาท
320,900.- บาท
45,000.- บาท

อัตรานีรวม
1. ตัวเครื องบินทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
2. ภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
3. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คุม้ ครองโรคประจําตัว)
4. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย: - ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
- ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
5. บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
6. หัวหน้าทัวร์ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมลู ค่าเพิม 7%
ไม่ รวม
- ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
- ค่านําหนักกระเป๋ าที เกิ นกําหนดของ สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) สั มภาระทีโหลดใต้ ท้องเครื องบิน
สําหรั บชันประหยัด จะต้ องมีนําหนักไม่ เกิน ชินละ 23 กก. / 2 ชิน / 1 ท่ าน และสัมภาระทีอนุญาตให้ นําติดตัว
ถือขึนเครื อง กระเป๋ า 1 ใบ นําหนักไม่ เกิน 7 กก.
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.singaporeair.com/en_UK/travel-information/baggage-allowances/
- ค่านําหนักกระเป๋ าที เกิ นกําหนดของ สายการบิน (ภายใน) latam

Airline (LA) และสายการบิน Aerolines
Argentines (AR) สัมภาระทีโหลดใต้ ท้องเครื องบิน สําหรั บชันประหยัด 23 กิโลกรัม / 1 ชิน / 1 ท่ าน

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.flysaa.com/th/en/manageMyTrip/baggage/checkedBaggage.html

*** หมายเหตุ
ราคา และ รายการนี อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง

12 กรกฎาคม 2561

อเมริ กาใต้ 17 วัน
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