
 

 

 

 
         อเมรกิาใต ้17 วนั  

บราซลิ – อารเ์จนตินา – เปร ู 
กาํหนดการเดินทาง 

 

วนัพฤหัสบดีที� 13 กนัยายน 2561 (1) กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ 
 (หมายเหตุ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เข้าประตู 9) 

 
วนัศุกร์ที� 14 กนัยายน 2561 (2)  กรุงเทพฯ – (ดูไบ) – ริโอ เดอ จาเนโร             (บราซิล) 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที�ยวบินที� EK385 
04.45 น. ถึงดูไบ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง  
07.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ ริโอ เดอ จาเนโร โดยเที�ยวบินที� EK247 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
14.30 น. ถึงริโอ เดอ จาเนโร เมืองท่าริมฝั�งมหาสมุทรแอตแลนติกที�มีความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจ และ

อดีตเมืองหลวงเก่าที�ครึกครื�นของบราซิล  
 นาํเขา้ที�พกั HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA หรือเทียบเท่า 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า พร้อมชมโชว ์Ginza Brazil Show  
  http://www3.hilton.com/en/hotels/brazil/hilton-rio-de-janeiro-copacabana-RIOCCHH/index.html 

 

 วนัเสาร์ที� 15 กนัยายน 2561  (3)  ริโอ เดอ จาเนโร  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคอร์โควาโด ที�สถิตรูปปั� นยกัษข์องพระคริสต์เป็นสัญลกัษณ์แห่ง  

เมืองริโอ ตั�งตระหง่านดว้ยความสูงถึง 38 เมตร จากจุดนี�สามารถชมและบนัทึกภาพทศันียภาพ
ของเมืองสวรรคริ์โอไดเ้ต็มตา จากนั�นนาํท่านสู่ อุทยานแห่งชาติทิจคูา (Tijuca Forest National 
Park) ซึ� งตั�งในตาํแหน่งที�สามารถมองเห็น มหานครรีโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ได้
ทั�งหมด  ที�ตั�งอยู่บนระดบัความสูง 710 เมตร ก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก หุ้มดว้ยหินสบู่            
(Soapstone) เนื�องจากมีความทนทานสูงและเหมาะต่อการใชง้านจึงถือเป็นรูปปั� นพระเยซูคริสต ์

http://www3.hilton.com/en/hotels/brazil/hilton-rio-de-janeiro-copacabana-RIOCCHH/index.html
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ขนาดใหญ่ที�สุดในโลก  การแกะสลกัดาํเนินการโดยช่างแกะชาวฝรั�งเศส นามว่า Paul Landowski
ออกแบบโครงสร้างนาํโดยวิศวกรชื�อ Albert Caquot ผูอ้อกแบบสถาปัตกรรมเป็นวิศวกรชาว
บราซิล ชื�อวา่ Heitor da Silva Costa 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านลดัเลาะเลียบชายฝั�งทะเล ผา่นชายหาดที�มีชื�อเสียงกอ้งโลก โคปาคาบาน่า ที�มีความยาวกว่า 

4 กิโลเมตร และเป็นสถานที�หนึ�งซึ� งชาวบราซิลถือเป็นส่วนหนึ�งของชีวิตที�ขาดเสียมิได ้ผ่านชม
มหาวิหารใหญ่ย่านใจกลางเมือง สวนสาธารณะอนัร่มรื�น อนุสาวรียส์งคราม และรวมทั�งสนาม
กีฬายกัษ ์“มาราคาน่า” ซึ� งเป็นสนามกีฬาที�ใหญ่ที�สุดในโลกจุผูเ้ขา้ชมไดถึ้ง 200,000 คน ซึ� งสร้าง
ขึ�นเมื�อปี 1950 นอกจากใชแ้ข่งฟุตบอลแลว้ ยงัใชเ้ป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตกลางแจง้อีกดว้ย 
จากนั�นนาํท่านขึ�นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ยอดเขาซูการ์โลฟ เป็นภูเขาที�มีความสูงถึง 1,400 เมตร ตั�งอยู่
บนปลายแหลมที�ยื�นออกไปในทะเลแห่งอ่าวกวันาบารา และยงัตั�งอยู่โดดเด่นคู่กบัภูเขาคอร์โดวา 
เพื�อชมทิวทศัน์อนังดงามของเมืองริโอ เดอ จาเนโร “ยอดเขาชูการ์โลฟ” แห่งนี� ยงัถือเป็น
สญัลกัษณ์ของกรุงริโออีกดว้ย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า 
นาํเขา้ที�พกั HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA หรือเทียบเท่า 

 
วนัอาทติย์ที� 16 กนัยายน 2561  (4) ริโอ เดอ จาเนโร – อกิวาสุ  (บราซิล – อาร์เจนตินา) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  
07.25 น. ออกเดินทางสู่อิกวาสุ โดยเที�ยวบินที� G3 2072 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
09.35 น. ถึงสนามบินอิกวาสุ เมืองที�ตั�งอยู่ระหว่างพรมแดน 3 ประเทศ คือ บราซิล อาร์เจนติน่า และ

ปารากวยั 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชมความงดงามของนํ�าตก (ฝั�งบราซิล) ที�ยิ�งใหญ่มโหฬารกบัสายนํ�าที�ใสสะอาดตกลงมา

อย่างสวยงาม ชม นํ�าตกอิกวาสุ นํ� าตกที�มีขนาดกวา้งและใหญ่กว่านํ� าตกไนแองการ่าถึง 4 เท่า 
สมัผสัความสวยงามแสนมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ซึ� งชั�วชีวิตจะหาดูไม่ไดอี้กแลว้ ตื�นตาตื�นใจกบั
ความยิ�งใหญ่ของแม่นํ�าริโอ-อิกวาสุ ซึ� งไหลลงจากหนา้ผาทรงโคง้รูปเกือกมา้ สู่หุบเขาลึกเบื�อง
ล่างก่อใหเ้กิดเป็นเสียงกมัปนาทไปทั�วบริเวณ พร้อมชมจุดเชื�อมระหว่าง 3 ประเทศ คือ อาร์เจนติ
น่า บราซิลและปารากวยั อนัเกิดจากแม่นํ�าสองสายคือ ริโอ-อิกวาสุ และปารามา ไหลมาบรรจบ
กนั ณ บริเวณสามเหลี�ยมมรกต 

 หมายเหตุ : โปรดสวมชุดที�สะดวกในการเดนิชมนํ�าตกและโปรดเตรียมชุดสําหรับเปลี�ยนหลังจาก
ล่องเรือ เนื�องจากจะมีการล่องเรือเข้าใกล้นํ�าตก 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  
นาํเขา้ที�พกั PANORAMIC GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
 https://www.panoramicgrand.com/ 
 
 

https://www.panoramicgrand.com/
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วนัจันทร์ที� 17 กนัยายน 2561 (5)  อกิวาสุ – บัวโนส ไอเรส   ( อาร์เจนตินา) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํชมความงดงามของ นํ�าตกอิกวาสุ (ฝั�งอาร์เจนตินา) ฝั�งดา้นนี�หนาแน่นไปดว้ยป่าร้อนชื�น และ

กิจกรรมในการเที�ยวชมนํ� าตกอย่างมากมาย นํ�าตกอิกวาสุ ประกอบไปดว้ยนํ� าตก 275 แห่ง สูง
ระหว่าง 60-82 เมตร แต่ละนํ� าตกมีชื�อเรียกโดยเฉพาะ ขนาดของนํ� าตกกวา้งประมาณ 4 ก.ม. 
นับเป็นนํ� าตกที�กวา้งที�สุดในโลก ใหญ่กว่านํ� าตกไนแองการ่า 30 เท่า นํ� าตกส่วนใหญ่อยู่ใน
อาร์เจนตินาราว 90% พื�นที�ป่าริมนํ�าตกเป็นเขตคุม้ครองรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขตร้อนที�มีอยู่อย่างชุก
ชุม เช่น นกไทนามสั แมวป่าโอเซล เสือจากวัร์ สมเสร็จ เพค็คารี และสัตวน์านาชนิดอีกมากมาย 
เส้นทางเดินชมนํ� าตกจุดสูงสุดคือ Devil’s Throat จุดที�ท่านจะยืนเหนือนํ�าตก สัมผสัละอองนํ� า
จากดา้นบน และตื�นตาตื�นใจกบัตน้กาํเนิดของสายนํ� าตก จากนั�นเปลี�ยนวิวทิวทศัน์บนเส้นทาง
เดิน Upper Trail และ Lower Trail ที�ใหค้วามสวยงามที�แตกต่างกนัออกไป สนุกสนานไปกบั
กิจกรรมที�ท่านรอคอย “ล่องเรือชมนํ�าตก” เรือขนาดความจุ 30 ที�นั�ง แล่นไปตามสายนํ�าจนเขา้สู่
เขตม่านนํ�าตก ที�ฝ่าด่านของสายนํ�าอนัเชี�ยวกราก และสายนํ�าตกที�ส่งเสียงกึกกอ้งมหึมา ที�ท่านไม่
ควรพลาดกบัประสบการณ์ดีๆ ของความงามแบบธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

 หมายเหตุ : โปรดสวมชุดที�สะดวกในการเดนิชมนํ�าตกและโปรดเตรียมชุดสําหรับเปลี�ยนหลังจาก
ล่องเรือ เนื�องจากจะมีการล่องเรือเข้าใกล้นํ�าตก 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
18.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองบวัโนสไอเรส โดยสายการบิน Aerolines Argentines เที�ยวบินที� AR2739 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
20.25 น. ถึงสนามบินบัวโนสไอเรส  เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา เมืองที�มีสถาปัตยกรรมสไตล์

ฝรั�งเศส สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงเก๋ไก๋และคาเฟ่ในพื�นที� เปิดกวา้ง บัวโนสไอเรสคือ
ตวัอย่างเมืองที�ไดห้ลอมรวมศิลปวฒันธรรมและเสน่ห์การใชชี้วิตของผูค้นมาเป็นสินทรัพยข์อง
ชาติ ดว้ยการวางแผนและจดัการอยา่งเป็นระบบ จนยเูนสโกยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองแห่งการออกแบบ
เมืองแรกของโลก   

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  MELIA BUENOS AIRES HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันอังคารที� 18 กันยายน 2561  (6) บัวโนสไอเรส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางชมกรุงบวัโนสไอเรส ตั�งอยู่ริมฝั�งแม่นํ� าริโอ เดอ ลาพลาตา (Rio de la Plata) 

ย่านลาโบกา จุดกาํเนิดของทีมฟุตบอลที�มีชื�อเสียงมากที�สุดในโลก โบคาจูเนียร์ และนกั
ฟุตบอลระดบัโลกอย่าง ดิเอโก ้มาราโดนา เป็นย่านที�มีสีสันมากที�สุด ชมภาพจิตรกรรมฝา
ผนงั ถนนคนเดิน สโมสรแทงโก จากนั�นนาํท่านสู่ย่าน ปลาซ่า มายอร์ ที�ตั�งของทาํเนียบ
ประธานาธิบดี หรือที�มีชื�อเรียกว่า ลากาซา โรซาดา (Casa Rosada) แปลว่าบา้นสีชมพู นาํท่าน
ชม มหาวิหารใหญ่โรเซอแรตต้า (The Metropolitan Cathedral)  ที�ฝังศพของนายพลโฮเซ่ เดอ 
ซานมาร์ติน ผูก้อบกูอิ้สรภาพแห่งอาร์เจนติน่า มหาวิหารแห่งนี� เป็นผลงานสถาปัตยกรรมชิ�นเอก
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และเป็นโบสถค์าทอลิกหลกัในเมืองของอาร์เจนติน่า สถาปนิกชาวยุโรปไดส้ร้างมหาวิหารนี� ขึ�น
โดยผสมผสานสไตล์สถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที� 18 ละ 19 เข้าด้วยกัน ดา้นหน้าของโบสถ์
ประกอบดว้ยเสาแบบกรีกโบราณ 12 ชิ�น ซึ� งสื�อถึงสาวกทั�ง 12 ท่าน เหนือเสาจะเป็นจิตรกรรมฝา
ผนงัแบบแกะสลกัซึ� งแสดงถึงเหตุการณ์ที�โยเซฟกลบัมาพบกบัพี�นอ้งและบิดาคือยาโคบ ภายใน
จะทาํเป็นช่องทางเดินที�มีซุม้โคง้อยูเ่บื�องบน ชมสุสานหินอ่อนอนัละเอียดงดงามของนายพลโฮเซ 
เดซาน มาร์ติน วีรบุรุษของชาติผูน้าํการปฏิวติัต่อตา้นการครอบครองของสเปนในอาร์เจนติน่า
และชาติอื�นๆในอเมริกาใต ้นอกจากนี�หลุมศพดงักล่าวยงัเป็นที�บรรจุร่างของ  Juan Gregorio de 
las Heras และ Tomas Guido นายพลที�โดดเด่นสองท่านจากสงครามปลดปล่อยอาร์เจนติน่า ชม
ภาพวาด Via Crucis (มรรคาศักดิ�สิทธิ�) ของศิลปินอิตาลีนามว่า Franesco  Domenighini  ฉาก
ประดบัแท่นบูชาที�ทาํจากไมเ้คลือบทองในที�ประชุมใหญ่มีมาตั�งแต่ปี 1785 และเป็นองคป์ระกอบ
แบบโคโลเนียลที�สาํคญัที�สุดของมหาวิหาร 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ซาลเตลโม (San Telmo)  เป็นชุมชนเก่าแก่ที�สุดในเมืองหลวงแห่งนี�  แหล่งชอ้ป

ปิ� งรวมของศิลปะหตัถกรรมของชาวพื�นเมือง และของโบราณ รวมไปถึงการแสดงพื�นเมืองและ
การดนตรี การเตน้รําจงัหวะ Tango แทงโก ้ และความสนุสนานของนกัท่องเที�ยวยามราตรี แวะ
ชมแหล่งชอ้ปปิ� งที�หรูหราและมีชื�อเสียงที�สุดของเมือง แกลลอรี�แปซิฟิก สถาปัตยกรรมแบบบอง
มาเช่ในฝรั�งเศส ถูกสร้างขึ�นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที� 19 และจุดที�โดดเด่นที�สุดคือ ภาพ
จิตรกรรมเพดานภายในโดมขนาดใหญ่เนื�อที�กว่า 450 ตร.กม. อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิ� งร้านขาย
สินคา้กวา่ 150 ร้าน ในพื�นที�กวา่ 11,000 ตารางเมตร 

 คํ�า รับประทานอาหารคํ�า พร้อมชมโชว ์Tango Show 
นาํเขา้ที�พกั  MELIA BUENOS AIRES HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธที� 19 กันยายน 2561  (7)  บัวโนสไอเรส - เอล คาลาฟาเต     (อาร์เจนตินา) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมตลาด Puerto de Frutos แหล่งรวมสินคา้ทอ้งถิ�น เช่นงานหตัถกรรมและสินคา้ทาง

เกษตรของชุมชน 
เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
16.00 น. ออกเดินทางสู่เอล คาลาฟาเต  โดยสายการบิน Aerolines Argentines เที�ยวบินที� AR1820 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
19.15 น. ถึงสนามบินเมืองเอล คาลาฟาเต (El Calafate)  เมืองที�ตั� งอยู่ริมฝั�งทางใต้ของทะเลสาบ

อาร์เจนตินาทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองซานตา ครูซ ประเทศ อาร์เจนติน่า 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  / นาํเขา้ที�พกั  ALTO CALAFATE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัพฤหัสบดีที� 20 กันยายน 2561  (8) เอล คาลาฟาเต – ธารนํ�าแข็งเปอริโต้ โมริโน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นาํท่านเดินทางสู่ ธารนํ�าแข็ง เปอริโต้ โมริโน (Perito Morino Glacier) ธารนํ�าแข็งที�ใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของโลก ตั�งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติ ลอส กลาซิอาเรส (Los Glacires)  ธารนํ�าแข็งแห่งนี�
ถือเป็นมหศัจรรยท์างธรรมชาติที� UNESCO ยกใหเ้ป็นมรดกโลกตั�งแต่ปี ค.ศ. 1981  ธารนํ�าแข็ง 
เปอริโต ้โมริโนมีขนาดความกวา้ง 5 กิโลเมตร และสูงเฉลี�ยอยุ่ที� 74 เมตร (240 ฟุต) จากระดบัผิว
นํ�าเป็นธารนํ�าแขง็ที�มีการเติบโตและเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา หลายพนัปีก่อนพื�นที�อุทยานฯแห่งนี�  
ถูกปกคลุมดว้ยธารนํ� าแข็งทั�งหมด แต่ดว้ยอุณหภูมิที�อุ่นขึ�น จึงทาํให้ก้อนนํ� าแข็งละลาย และ
เหลืออยูใ่หเ้ห็นในปัจจุบนั 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านล่องเรือชมธารนํ� าแข็ง ตื�นตาตื�นใจกบัการไดเ้ขา้สัมผสัอย่างใกลชิ้ดกบัธารนํ� าแข็งที�มี

ขนาดใหญ่อนัดบั 3 ของโลกรองจากทวีปแอนตาร์กติกา และอลาสกา เป็นประสบการณ์อนัแสน
ประทบัใจใจที�ครั� งหนึงท่านไดม้าเยือน  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  ALTO CALAFATE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัศุกร์ที� 21 กันยายน 2561  (9) เอล คาลาฟาเต – เปอร์โต บานเดอร่า – ล่องเรือชมารนํ�าแข็งอัป
ซาลา – บัวโนสไอเรส     

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Punta Bandera Pier อยู่ในจงัหวดัซานตาครูซ  นาํท่านล่องเรือสู่ตอน

เหนือของ  Argentino Lake ตื�นตาตื�นใจกบัการไดส้ัมผสัอย่างใกลชิ้ดกบัธารนํ�าแข็ง ท่านจะได้
ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ธารนํ�าแขง็ตั�งโดดเด่นตั�งอยูด่า้นหนา้ขนาดมหึมา เรื�อจะนาํท่าน
เขา้ไปสัมผสัย่างใกลชิ้ดแบบพาโนรามาของวิว Spegazzini Glacier , Upsala Glacier , และ Seco 
Glacier และธารนํ� าแข็ง Perito Moreno ที�ใหญ่ที�สุดและสูงที�สุดตามลาํดบัในหมู่ธารนํ� าแข็ง
ทั�งหมด 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (Box Lunch) 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินเอล คาลาฟาเต 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า 
20.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองบวัโนสไอเรส โดยสายการบิน Aerolines Argentines เที�ยวบินที� AR1821 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
23.00 น. ถงึสนามบินบัวโนสไอเรส  เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา  
 นาํเขา้ที�พกั  MELIA BUENOS AIRES HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสาร์ที� 22 กันยายน 2561  (10)  บัวโนสไอเรส - ลม่ิา     (เปรู) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินบวัโนสไอเรส 
07.50 น. ออกเดินทางสู่ลิม่า โดยเที�ยวบินที� LA2428  
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
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10.50 น. ถึงสนามบินลิม่า ประเทศเปรูจากนั�นชมตวัเมืองลิม่าที�เติบโต หลงัจากการครอบครองอนัแสน
นานของประเทศสเปน ปัจจุบนัเป็นเมืองที�ใหญ่โตและทนัสมยัที�สุดแห่งหนึ� งของอเมริกาใต ้ 
ผา่นชมตึกทาํเนียบรัฐบาล รูปทรงสวยงามตามแบบโคโลเนียล วิหารกลางประจาํเมือง ซึ� งมีผูค้น
ใหค้วามนบัถือเป็นจาํนวนมาก  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านชมเมืองลิม่า เมืองหลวง และเมืองที�ใหญ่ที�สุดของเปรู เป็นศูนยก์ลางการขนส่ง การเงิน 

อุตสาหกรรม และวฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย ตั� งอยู่บริเวณที�ห้อมลอ้มด้วยหุบเขาชียอง          
แม่นํ� ารีมกั และแม่นํ�าลูริง เมืองลิม่าตั�งขึ�นโดยฟรันซิสโก ปีซาร์โร ผูพิ้ชิตชาวสเปน เมื�อวนัที� 18 
มกราคม พ.ศ. 2078 โดยใหชื้�อว่า นครแห่งเหล่ากษตัริย ์เนื�องจากเป็นเขตนครหลวงสาํคญัที�สุด
ในทวีปอเมริกาใตม้านานกวา่สามศตวรรษ นาํท่านถ่ายภาพกบัทาํเนียบรัฐบาล และชมการเปลี�ยน
กะของทหารรักษาการณ์ ทาํเนียบรัฐบาลแห่งนี� ถือเป็นทาํเนียบอย่างเป็นทางการแห่งแรกของ
เมืองตั�งแต่ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน ปัจจุบนัเป็นที�อยู่อาศยัของประธานาธิบดีของเปรู 
และยงัเป็นสถานที�ที�คณะรัฐบาลมาร่วมประชุมกัน จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ พล่าซ่ามายอร์ 
บริเวณอนัเป็นศูนยก์ลางประวติัศาสตร์เมืองลิมา (Historic Centre of Lima) ปัจจุบนัถือว่าเป็น
หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�มีความสําคญัที�สุดแห่งหนึ�งในประเทศเปรู ซึ� งไดรั้บการขึ�นทะเบียน
เป็นมรดกโลกเมื�อปี 1988 บริเวณศูนยก์ลางประวติัศาสตร์เมืองลิมา ประกอบไปดว้ยเหล่าอาคาร 
รวมไปถึงสิ�งก่อสร้างที�มีความสําคญัหลายแห่งนาํท่านเยือนพลาซ่า ซาน มาติน (Plaza San 
Martín) จตุัรัสเก่าแก่ที�ถูกสร้างขึ�นในปี 1921โดยรอบจตุัรัสนั�นเรียงรายไปดว้ยเหล่าอาคารที�มี 
ความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศมากมาย อาทิเช่น อาร์คบิชอป พาเลซ (Archbishop 
Palace) ถูกก่อสร้างขึ�นในช่วงปี 1535 ปัจจุบนัเป็นหนึ� งในสถานที�ท่องเที�ยว ยอดนิยมใน
ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES หรือ
เทียบเท่า 

  

วนัอาทติย์ที� 23 กนัยายน 2561  (11) ลม่ิา – คูซโก       
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
09.50 น. ออกเดินทางสู่คูซโก โดยเที�ยวบินที� LA2075 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
11.20 น. ถงึสนามบินคซูโก นครหลวงโบราณของเปรู และแหล่งอารยธรรมยคุก่อนประวติัศาสตร์ที�ลึกลบั 

บริเวณนี� เป็นชุมชนเก่าแก่ของจกัรวรรดิอินคาอนัรุ่งเรือง ซึ� งทิ�งร่องรอยแห่งความเจริญไวเ้ป็น
ซากปรักหกัพงั โบราณสถานและโบราณวตัถุต่าง ๆ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํชม วิหารแห่งดวงอาทิตย ์ Qorikancha   วดัที�สาํคญัและยิ�งใหญ่ที�สุดของอาณาจกัรอินคา ใน

สมยัอินคากาํแพงวดัปกคลุมดว้ยแผ่นทองคาํจริงๆ เมื�อเสปนเขา้มายึดอาณานิคมในแถบนี� ได้
ทาํลายและปลน้สะดมบางส่วนของวดัแลว้ก่อสร้างสํานกั Santo Domingo ทบัตวัวดั สํานัก
ดงักล่าวยงัคงอยู่มาถึงปัจจุบนั ชมดา้นในของวดัที�ไดรั้บการบูรณะ และทางเดินที�นาํไปสู่ลาน
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ภายในหลกั เชื�อกนัว่าห้องขนาดใหญ่ที�สุดเคยเป็นวดัสําหรับดวงจนัทร์ ซากที�หลงเหลือมาถึง
ปัจจุบนัสร้างจากอิฐโดยไม่ผสมปูน โดยมีลกัษณะเป็นบลอ็กที�ประสานกนัอยา่งแน่นหนาที�ใชก้นั
ทั�วไปในงานก่อสร้างของชาวอินคา หินเหล่านี� มีขนาดพอดีกนัมากจนแมแ้ต่กระดาษยงัแทบจะ
สอดผ่านรอยต่อไม่ได ้  จากนั�นนาํท่านชม ป้อมปราการซาคซายอัวมาน  (The Fortress of 
Sacsayhuaman) ป้อมซึ�งสร้างขึ�นจากหินแกรนิตเพื�อป้องกนัขา้ศึกจากฝั�งตะวนัออก ซึ� งบางส่วน
ของกอ้นหินเหล่านี� ได้ถูกนาํมาใช้ในการก่อสร้างตึกสไตล์โคโลเนียนในเมืองคูซโค จดัเป็น
สถาปัตยกรรมอินคาที�มีความโดดเด่นมาก สร้างดว้ยกอ้นศิลาขนาดมหึมา บางกอ้นหนกัถึง 125 
ตนั มีกาํแพงสองชั�นสร้างเป็นแนวสลบัไปมา นกัโบราณคดีประมาณการว่าการสร้างป้อมแห่งนี�
ตอ้งใชแ้รงงานหลายหมื�นคน และใชเ้วลาก่อสร้างนานกวา่ 70 ปี ซากปรักหกัพงัของสิ�งปลูกสร้าง
อินคา มีลกัษณะต่างกนั เป็นตวัอยา่งแสดงถึงความเชี�ยวชาญทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของอิน
คา มี Qenko หรือเขาวงกต เป็นร่องหินที�ใชส้าํหรับการทาํพิธีกรรมเคารพพระอาทิตย ์พระจนัทร์ 
และดวงดาว Salapunco หรือเรียกวา่ วดัพระจนัทร์ เป็นชั�นหินที�โผล่ออกมาประกอบดว้ยถํ�าเลก็ๆ 
พร้อมหินแกะสลกัแท่น และโพรงบนผนงักาํแพงที�ทาํไวเ้พื�อวางสิ�งบูชา 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั PALACIO DEL INKA HOTEL CUSCO หรือเทียบเท่า 
 http://www.palaciodelinkahotel.com/?SWAQ=958C 
 

วนัจันทร์ที� 24 กันยายน 2561  (12) คูซโก – ซาเครท     
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่บริเวณที�เรียกวา่ หุบเขาศักดิ�สิทธิ� (Sacred Valley) ระหว่างทางท่านจะไดชื้�นชม

กบัธรรมชาติของเขตทุ่งหญา้สลบักบัเนินเขาลูกเตี� ยๆ นาํท่านชม หมู่ บ้านปิซัก (Pisac) ที�ไดรั้บ
อิทธิพลมาจากวฒันธรรมอินคาและโคโลเนียลผสมกันอย่างลงตัว และขึ� นชื�อว่าเป็นแหล่ง
โบราณสถานและตลาดที�รวมช่างฝีมือดา้นอญัมนี เซรามิค และสิ�งทอไวม้ากมาย 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกัTAMBO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION RESORT & 

SPA, VALLE SAGRADO หรือเทียบเท่า 

 http://www.tambodelinkaresort.com/?SWAQ=958C 
 

วนัองัคารที� 25 กนัยายน 2561 (13) ซาเครท – มาชูปิชู – คูซโก  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื�อนําท่านเพลิดเพลินกบัการเดินทางโดยรถไฟชมทิวทัศน์อนั

สวยงามของ อูรูบัมบ้าแคนย่อน คู่กบัแม่นํ�าที�ไหลคดเคี�ยวไปตามเชิงผาสู่เมืองโบราณในหุบเขา 
มาชูปิชู นครของพวกอินคาที�ถูกฝังจมอยู่ในป่านานนบัศตวรรษจนไดฉ้ายาว่า นครที�สูญหาย 
เนื�องจากรอดพน้จากการคน้หาของพวกสเปนในยุคล่าอาณานิคมและไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 
จนกระทั�งนกัสํารวจมาพบโดยบงัเอิญเมื�อ 70 ปีที�แลว้ ตวันครตั�งอยู่บนภูเขาเหนือหุบผาสูงถึง 
3000 ฟุต  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  

http://www.palaciodelinkahotel.com/?SWAQ=958C
http://www.tambodelinkaresort.com/?SWAQ=958C
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บ่าย อิสระใหท่้านชมตวัเมือง ซึ�งไดรั้บการออกแบบอยา่งยอดเยี�ยมรวมทั�งระบบชลประทาน  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั PALACIO DEL INKA HOTEL, CUSCO หรือเทียบเท่า 
 http://www.palaciodelinkahotel.com/?SWAQ=958C 
 

วนัพุธที� 26 กันยายน 2561  (14)  คูซโก – ลม่ิา  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.32 น. ออกเดินทางสู่ลิม่า โดยเที�ยวบินที� LA2012 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
11.04 น. ถึงสนามบินลิม่า ประเทศเปรูจากนั�นชมตวัเมืองลิม่าที�เติบโต หลงัจากการครอบครองอนัแสน

นานของประเทศสเปน ปัจจุบนัเป็นเมืองที�ใหญ่โตและทนัสมยัที�สุดแห่งหนึ� งของอเมริกาใต ้ 
ผา่นชมตึกทาํเนียบรัฐบาล รูปทรงสวยงามตามแบบโคโลเนียล วิหารกลางประจาํเมือง ซึ� งมีผูค้น
ใหค้วามนบัถือเป็นจาํนวนมาก 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ย่าน  Miraflores  บริเวณริมชายฝั�งมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ลิมา สร้างขึ�นในปี 1857 ย่านแห่งนี� ยงัเคยเป็นป้อมปราการป้องกนัหลกัในช่วงทาํสงครามกบั
ประเทศชิลี    จากนั�นนาํท่านสู่ศูนยโ์บราณคดี  Huaca Pucllana ชมพีระมิดโบราณสร้างจากดิน
เหนียวและอิฐดิบซึ�งเป็นการผสมผสานวตัถุดิบทางธรรมชาติไม่วา่จะเป็นทราย ดินเหนียวและนํ�า 
ประมาณ ค.ศ. 500 ใชเ้ป็นจุดชุมนุมสาํคญัสาํหรับทาํกิจกรรมทางการเมืองและพิธีกรรมของกลุ่ม
ชนเผ่า รอบๆวิหารมีพลาซ่าที�มีกาํแพงและหอ้งต่างๆมากมาย ชมสุสานและหลุมลึกที�พวกสัตว์
ต่างๆใชบู้ชายนัเทพเจา้   

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES หรือ
เทียบเท่า 

  

วนัพฤหัสบดีที� 27 กันยายน 2561 (15) ลมิา  – ริ โอ เดอ จาเนโร      (บราซิล) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน    
09.25 น. ออกเดินทางสู่ ริ โอ เดอ จาเนโร โดยเที�ยวบินที� LA2418 
  *** (หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี� ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
16.55 น. ถึง ริโอ เดอ จาเนโร เมืองท่าริมฝั�งมหาสมุทรแอตแลนติกที�มีความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจ และ

อดีตเมืองหลวงเก่าที�ครึกครื�นของบราซิล อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นหรือชอปปิ� งตามอธัยาศยั 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

วนัศุกร์ที� 28 กันยายน 2561 (16)   ริ โอ เดอ จาเนโร – (ดูไบ)  
02.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที�ยวบินที� EK248 
23.05 น. ถึงดูไบ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
 

http://www.palaciodelinkahotel.com/?SWAQ=958C
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วนัเสาร์ที� 29 กันยายน 2561  (17)  (ดูไบ) – กรุงเทพฯ 

02.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� EK384 
12.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และซี) 
 

 

 

  

*** ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์อเมริกาใต้  *** โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน  (408) 

1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
112,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดกต็าม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าใชจ่้ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 – 60 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั    100% ของราคาทวัร์ 

 
 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ท่านละ 372,500.-  บาท 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 365,500.-  บาท 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / มเีตยีง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 360,500.-  บาท 

เดก็อายุไม่เกนิ 6 ปี / ไม่มเีตยีง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   357,500.-  บาท 

พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ   55,000.-  บาท 
 
 
อตัรานี�รวม  
1.  ตั�วเครื�องบินทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ  
2.  ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
3.  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
4.  ค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย: - 
     - ค่าที�พกั ค่าพาหนะ และค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง 
     - ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
     - ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 
5.  บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 
6.  หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.  ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 
ไม่รวม   
-    ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
-    ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
-    ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
-    ค่านํ� าหนักกระเป๋าที�เกินกาํหนดของ สายการบินอิมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) สัมภาระที�โหลดใต้ท้องเครื�องบิน                 

สําหรับชั�นประหยดั จะต้องมีนํ�าหนักไม่เกิน ชิ�นละ 23 กก. /  2 ชิ�น  / 1 ท่าน  และสัมภาระที�อนุญาตให้นําติดตัว
ถอืขึ�นเครื�อง กระเป๋า 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกนิ 7 กก.   
ขอ้มลูอา้งอิง : http://www.singaporeair.com/en_UK/travel-information/baggage-allowances/ 

- ค่านํ� าหนกักระเป๋าที�เกินกาํหนดของ สายการบิน (ภายใน) latam  Airline (LA)  และสายการบิน Aerolines 
Argentines  (AR) สัมภาระที�โหลดใต้ท้องเครื�องบิน  สําหรับชั�นประหยดั 23 กโิลกรัม / 1 ชิ�น / 1 ท่าน   

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

 
*** หมายเหตุ 
ราคา และ รายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั
ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
 

 
12 กรกฎาคม 2561 

http://www.singaporeair.com/en_UK/travel-information/baggage-allowances/
http://www.flysaa.com/th/en/manageMyTrip/baggage/checkedBaggage.html
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