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NT020
ทวัรบ์ราซลิ ทวัรเ์ปรู มหศัจรรย ์บราซลิ เปรู 10 วัน 6 คนื (AF)
ทัวรบ์ราซลิ เปรู , 10 วัน 6 คนื ,

Recanto Park Hotel & Resort  , Atlantico Copacabana Hotel  , Sheraton Lima Hotel  , Casa Adina Sacred
Valley Hotel  , Costa Del Sol Picoaga Hotel

สดุยอด ... ทรปิพเิศษ (ราคาสดุๆ)
เทยีวครบ 3 สงิมหศัจรรยแ์หง่อเมรกิาใตส้ดุฮปิ
รูปปันพระเยซคูรสิต ์แหง่ รโิอเดอจาเนโร 

น ้าํตกอกิวาสอุันยงิใหญ่ทสีดุของโลก 
มาชปิูคช ูเมอืงลลีบัแหง่อาณาจกัรอนิคา 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - ปารสี - รโิอเดอจาเนโร



09.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้เีคานเ์ตอรเ์ชคอนิ สายการบนิแอรฟ์รา้นซ ์แถว P 1-15 ประตทูางเขา้ท ี7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4
ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

11.30 น.
ออกเดนิทางสู ่มหานครปารสี ประเทศฝรังเศส โดยสายการบนิ แอรฟ์รา้นซ ์เทยีวบนิ AF165 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.20 ชวัโมง)
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับจอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารกลางวัน และอาหารค่าํ บนเครืองบนิ

18.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชาลสเ์ดอโกว ์(CDG) นครปารีส ประเทศฝรังเศส แวะเปลยีนเครอืง เป็นเทยีวบนิ AF442
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี และ ผอ่นคลายอริยิาบถ ภายในสนามบนิชาลสเ์ดอโกว ์(CDG)

23.35 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิชาลสเ์ดอโกว ์(CDG) สู ่สนามบนิรโิอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซลิ
สมัผัสประสบการณ์บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง)

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 
สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํ และ อาหารเชา้บนเครืองบนิ

วนัท ี2
รโิอเดอจาเนโร - เคเบลิคารข์นึยอดเชาชูการโ์ลฟ

07.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิรโิอเดอจาเนโร ประเทศบราซลิ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงรโิอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซงึไดรั้บการขนานนามวา่ “เมอืงแหง่พระเจา้” สําหรับเมอืง รโิอ เดอ จาเนโร
ถูกเอ่ยถงึอย่างเป็นทางการครังแรก เมอื 500 กวา่ปีกอ่น ในเดอืนมกราคม ปี 2045 นักสํารวจชาวโปรตเุกสนาม กาสปาร ์เลมอส
ลอ่งเรือมาถงึอ่าวแหง่นีและไดเ้รียกเมอืงแหง่ปากแม่น ้าํนีวา่ “ รโิอ เดอ จาเนโร” ซงึมคีวามหมายวา่ “แม่น ้าํแหง่เดอืนมกราคม” 

นําทา่นขนึ เคเบลิคาร ์สู ่ยอดเขาชูการโ์ลฟ (Sugar Loaf Mountain) เป็นยอดเขาทตัีงอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเลอืงชอื โคปาคาบานา
ยอดเขาแหง่นี มคีวามสงู 1,400 เมตร ซงึสงูตระหงา่นอยู่ทปีลายแหลมสดุของปากอ่าว กวานาบารา และตังโดดเดน่คูก่ับภเูขาคอรโ์ควาโด
ทา่นสามารถชมทวิทัศนแ์ละภาพอันงดงามของ เมอืงรโิอ เดอจาเนโร จากมุมสูข่องยอดเขาชกูารโ์ลฟ อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืง รโิอ เดอจาเนโร ซงึเป็นประตสููป่ระเทศบราซลิ ไดช้อืวา่ เป็นเมอืงทงีดงามทสีดุแหง่หนงึในโลก 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ สนามกฬีามารากานา่ (Maracana stadium) ทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็นเหมอืนวหิารของฟตุบอลบราซลิ
เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวยอดนยิมอันดับ 3 ของเมอืง และเป็นสถานททีชีาวเมอืงภาคภมูใิจมาก
มเีหตกุารณ์ทางประวัตศิาสตรข์องฟตุบอลบราซลิเกดิขนึทนีีมากมาย เชน่ การยงิประตทู ี1,000 ของเปเล ่ตํานานลกูหนังแซมบา้เมอื 40 ปีกอ่น
และยังเป็นสนามทเีขาลงเลน่ใหท้มีชาตเิป็นนัดแรกดว้ย สนามนีถูกใชเ้ป็นทจัีดพธิเีปิดการแขง่ขันฟตุบอลโลกปี 2014 ทบีราซลิเป็นเจา้ภาพ
รวมถงึจะใชจั้ดพธิเีปิดและปิดกฬีาโอลมิปิกปี 2016 

ไดเ้วลานําทา่นผา่นชม ฟลาเมนโกพารค์ สะพาน Neteroi กอ่นลัดเลาะไปตามชายฝังทะเล ผา่นชายหาดทมีชีอืเสยีงกอ้งโลก จนถงึ
หาดโคปาคาบานา ทมีคีวามยาวกวา่ 4 กโิลเมตร 

นําทา่นเชคอนิในโรงแรมทพัีก อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกอ่นมอือาหารค่าํ เพอืปรับร่างกาย หรือหากทา่นยังไม่งว่ง
ทา่นสามารถเดนิเลน่รมิชายหาดโคปาคาบานา หรือ เลอืกชอ้ปปิง หรือทา่นจะเลอืกเลน่น ้าํทะเล พักผอ่นบนชายหาดอันเลอืงชอืระดับโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
Windsor Excelsior Copacabana Hotel **** หรือเทยีบเทา่



วนัท ี3
รูปปนัของพระเยซู Christ of Redeemer - เทยีวชมเมอืงรโิอ เดอจาเนโร - อกิวาสุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่น นงัรถไฟ ขนึสู ่ยอดเขาคอรโ์ควาโด (Corcovado Mountain) อันเป็นทตัีงของรูปปันของพระเยซ ูชอื Christ of Redeemer
ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก และ ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ รูปปันพระเยซทูมีคีวามสงูประมาณ 700
เมตรนีตังตระหงา่นอยู่บนยอดเขาคอรโ์ควาโด เป็นจดุชมววิทมีองเห็นเมอืงและชายหาดทสีวยทสีดุ
นักทอ่งเทยีวสามารถขนึรถรางไปบนยอดเขาเพอืมองรูปปันอันเป็นทเีคารพสกัการะของชาวบราซลิและครสิตศ์าสนกิชนทัวโลกไดอ้ย่างใกลช้ดิ
ชาวบราซลิมักจะกลา่วอา้งวา่ พระเจา้เป็นชาวบราซลิ ซงึอาจเป็นเพราะรูปปันพระเยซ ูทยีืนเพง่มองมายังเมอืงราวกับวา่ รโิอ
อยู่ในความคุม้ครองของพระองค ์(ทังนีการขนึสูย่อดเขาขนึกับสภาพอากาศ) อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

14.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิรโิอ เดอ จาเนโร

16.55 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิรโิอ เดอ จาเนโร เพอืเดนิทางสู ่น้าํตกอกิวาส ุ(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง)

19.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอกิวาสุ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Recanto Park Hotel & Resort/ Viale Cataratas Foz **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
น้าํตกอกิวาส ุ(1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก) - ลอ่งเรอืเจทมาคโูค - เขอืนอไิตปู - ลมิา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นชมความงดงามและความยงิใหญ่ของ น้าํตกอกิวาส ุ(Iguaza Fall) ซงึเป็นคํามาจากภาษากวารานี (Guarani) ชาวอนิเดยีนแดงเผา่ดังเดมิ
แปลวา่ “สายน้าํอนัยงิใหญ”่ คน้พบโดยนักสํารวจชาวสเปนชอื AI VARO NUNES CABEZA DE VECA เมอืปี ค.ศ. 1542
น ้าํตกอกิวาสตัุงอยู่บรเิวณรอยตอ่พรมแดนระหวา่งประเทศบราซลิกับประเทศอารเ์จนตนิา
เป็นน ้าํตกทใีหญ่ทสีดุในทวปีอเมรกิาใตแ้ละขนึชอืวา่ใหญ่ทสีดุในโลกโดยใหญ่กวา่น ้าํตกไนแองการ่าประมาณ 30 เทา่
อย่างไรก็ตามขนาดของน ้าํตกใกลเ้คยีงกับน ้าํตกวกิตอเรียในทวปีแอฟรกิา

น ้าํตกอกิวาส ุเกดิจากแม่น ้าํอกิวาสซุงึไหลมาจากทรีาบสงูปารานา ตกจากขอบทรีาบสงูขนาดใหญ่ลงสูพ่นืทรีาบต่าํกวา่
จงึกลายเป็นน ้าํตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกวา่ 4 กโิลเมตร สงูกวา่ 269 ฟตุ ประกอบดว้ยน ้าํตกใหญ่นอ้ยอกีกวา่ 275 แหง่
ในชว่งฤดฝูนระหวา่งเดอืนพฤศจกิายนจนถงึเดอืนมนีาคมปรมิาณน ้าํมมีากถงึกวา่ 13.6 ลา้นลติรตอ่วนิาท ีแตใ่นชว่งฤดรูอ้น
คอืระหวา่งเมษายนถงึเดอืนตลุาคม ปรมิาณน ้าํจะลดลงเหลอื 2.3 ลา้นลติรตอ่วนิาท ีบรเิวณรอบๆ
น ้าํตกจะเกดิละอองน ้าํอยู่ตลอดเวลาและมเีสยีงดังไปไกลกวา่ 24 กโิลเมตร บนฝังประเทศบราซลิจะมองเห็นน ้าํตกไดทั้วถงึและงดงาม 

นําทา่นสมัผัสบรรยากาศ น้าํตกอกิวาส ุ(ฝงับราซลิ) ซงึเป็นฝังททีา่นสามารถมองเห็นน ้าํตกไดทั้วถงึและงดงามทสีดุ
ทา่นจะไดส้มัผัสกับความงามแสนมหัศจรรยข์องธรรมชาติ
น ้าํตกทรงเกอืกมา้ทเีกดิจากแม่น ้าํรโิออกิวาสทัุงสายไหลมาจากหนา้ผาเบอืงบนตกลงสูห่บุเหวย่อย  ๆกวา่ 30 แหง่
พลังน ้าํตกทตีกลงมากระทบกอ้นหนิเบอืงลา่งกอ่ใหเ้กดิละอองน ้าํกระเซ็นกระจายไปทัวปรากฏเป็นรุง้กนิน ้าํสสีวยสดใส
ซงึทา่นสามารถเดนิเขา้ไปสมัผัสกับพลังของธรรมชาตไิดอ้ย่างใกลช้ดิ 

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืเจทมาคโูค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของ แมน่้าํอกิวาส ุและชมความงดงามของน ้าํตกแหง่นีแบบใกลช้ดิ
(กรุณาเตรียมเสอืผา้ 1 ชดุ สําหรับเปลยีนหลังลอ่งเรือแลว้) (ทางบรษัิทจัดเตรียมเสอืกันฝนใหล้กูคา้ทกุทา่น)

กลางวนั



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม เขอืนอไิตปู (Taipu Dam) เขอืนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซงึในอดตีนันจัดวา่มขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก
กอ่นทเีขอืนในประเทศจนีจะมกีารกอ่สรา้งเสร็จ เขอืนอไิตปสูรา้งในปีค.ศ.1984 แลว้เสร็จในปีค.ศ.1988 รวมระยะเวลาการกอ่สรา้ง 4 ปี 

คําวา่ “อไิตปู” มาจากภาษากวารานขิองชาวอนิเดยีนแดงชนเผา่ดังเดมิ แปลวา่ “เสยีงเพลงจากกอ้นหนิ” เขอืนอไิตปู
กันแม่น ้าํปารานาบรเิวณเขตแดนระหวา่งประเทศบราซลิกับประเทศปารากวัย ซงึนอกจากเป็นผนังกันน ้าํและผลติกระแสไฟฟ้าแลว้
ยังเป็นสะพานเชอืมตอ่ระหวา่งสองประเทศอกีดว้ย ตัวเขอืนมขีนาดความสงู 180 เมตร ความยาวกวา่ 8 กโิลเมตร ใชค้อนกรีตในการกอ่สรา้งกวา่
28 ลา้นตัน และใชเ้หล็กมากขนาดทวีา่ใชส้รา้งหอไอเฟลไดถ้งึ 380 หอเลยทเีดยีว
ซงึก็เป็นอกีหนงึสถานททีไีดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทยีวไม่นอ้ย เนืองจากความอลังการของเขอืนแหง่นี

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เก็บภาพความน่าประทับใจของเขอืนทใีหญ่ทสีดุในทวปีอเมรกิาใตแ้หง่นี

18.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอกิวาส ุ*** อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค่าํ ภายในสนามบนิ****

19.55 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอกิวาส ุสู ่สนามบนิเมอืงลมิา (ประเทศเปรู) สายการบนิมบีรกิารของวา่งและเครืองดมืระหวา่งเทยีวบนิ

22.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิลมิา ประเทศเปรู นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

ทพีกั
Casa Adina Select Mira Flores **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ลมิา - เมอืงโบราณปาชาคามา - พพิธิภณัฑท์องคํา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซงึมคีวามหมายวา่ “ผูส้รา้งโลก”
เป็นเมอืงโบราณทสีรา้งขนึและสนันษิฐานวา่สรา้งขนึระหวา่งปี 800-1450 กอ่นครสิตกาล ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องกรุงลมิา
ในอดตีปกครองโดยอาณาจักรอนิคา บรเิวณโดยรอบเป็นทตัีงของปิระมดิหลากหลายรูปแบบทไีดม้กีารขดุคน้พบขนึ 

นําทา่นเขา้ชม วหิารปาชาคามา ภายในวหิารและโบราณสถานโดยรอบทไีดข้ดุคน้พบในเมอืงนี
และชมความยงิใหญ่ของเมอืงโบราณแหง่อาณาจักรอนิคาอกีแหง่หนงึ 

ไดเ้วลานําทา่นแวะถ่ายรูปกับ Huaca Hualiamarca ซงึเป็นปิระมดิดนิขนาดใหญ่ ตังตระหงา่นใหนั้กทอ่งเทยีวเก็บภาพและความน่าประทับใจ

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม กรุงลมิา (Lima) เมอืงหลวงทยัีงคงรักษาความเป็นละตนิอเมรกิาไวอ้ย่างสมบรูณ์ทสีดุเมอืงหนงึ เมอืงลมิาตังขนึเมอื ค.ศ.1535
โดยชาวสเปนชอืฟรานซสิโก ปิซาโร และ ในปี 1991 องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหล้มิาเป็นเมอืงมรดกทางวัฒนธรรม 

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑท์องคํา (Golden Museum) ซงึเป็นสถานทเีก็บรวบรวมศลิปะวัตถุซงึทําดว้ยทองคําของชาวเปรูมาตังแตอ่ดตีกาล
นับเป็นพพิธิภัณฑเ์ก็บวัตถุโบราณทผีลติจากทองคํา อันใหญ่เป็นอันดับสองของอเมรกิาใต ้รองจากพพิธิภัณฑท์องคําในประเทศโคลัมเบยี 

จากนันนําทา่นชม จตรุสั อารม์ (Plaza De Armas) 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ทําเนยีบรฐับาล (Lima Parliament) ซงึเดน่สงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

นําทา่นถ่ายรูปกับ The Basilica Cathedral of Lima โบสถค์าทอลคิทสีรา้งตังแต ่ค.ศ.1535 



นําทา่นผา่นชมย่านทพัีกอาศัยชาน เมอืงแถวมริาโฟลเรส และซานอสิโตรซงึมชีอืเสยีงดา้นความงามของบา้นและสวน 

จากนันนําทา่นเขา้ชม โบสถซ์านฟรานซสิโก (San Franc Cisco Convent) ซงึเป็นโบสถเ์รียกในภาษาสเปน โบสถแ์หง่นีไดส้รา้งอุทศิใหแ้ก่
เซนตฟ์รานซสิ โบสถแ์หง่นีตังอยู่ใจกลางเมอืงลมิา
ซงึเมอืงเกา่แหง่นีไดรั้บการยกย่องและขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1991

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Casa Adina Select Mira Flores **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ลมิา - คซูโก ้(คา้ง 2 คนื) - วหิารพระอาทติย ์- กําแพงเมอืงซคัเซฮวัมนั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

06.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลมิา เพอืเดนิทางสู ่เมอืงคซูโก ้อันเป็นทตัีงของอาณาจักรอนิคาอันยงิใหญ่ มาชูปิคชู

08.55 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูโก ้(Cuzco) โดยเทยีวบนิ LA2123 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช.ม.)

10.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิคซูโก ้
นําทา่นชม เมอืงคซูโก ้เมอืงหลวงของ อาณาจกัรอนิคา ทแีผข่ยายอํานาจจนกนิพนืท ี2 ใน 3 ของอเมรกิาใต ้ตังอยู่เหนือระดับน ้าํทะเลถงึ
3,400 เมตร และเป็นแหลง่อารยธรรมยุคกอ่นประวัตศิาสตรท์ลีกึลับน่าทงึ เป็นชมุชนเกา่แกข่องจักรวรรดอินิคาอันรุ่งเรือง
ซงึยังคงทงิร่องรอยความเจรญิไวใ้หเ้ห็นเป็นซากปรักหักพักโบราณและโบราณวัตถุตา่งๆ

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม วหิารโครคินัชา หรือทรีูจั้กในนาม วหิารพระอาทติย ์(Qoriqancha, The Sun Temple)
ทสีรา้งขนึเพอืถวายแดเ่ทพเจา้ดวงอาทติย ์

จากนันสมัผัสกับความมหัศจรรยใ์นการกอ่สรา้งทแีข็งแรงของกําแพงเมอืงของชาวอนิคา กําแพงซคัเซฮวัมนั (Sacsayhuaman)
ทสีรา้งขนึพอืป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกันแผน่ดนิไหว
สงิเหลา่นีไดแ้สดงถงึความเชยีวชาญดา้นวศิวกรรมของชาวอนิคาอย่างน่าประหลาดใจ 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาซาเครท (Sacred Valley) อันเป็นเมอืงทตัีงอยู่ใกลก้ับสถานีรถไฟ
ทจีะเปิดใหท้า่นเดนิทางไปชมสงิมหัศจรรยข์องโลกอย่าง มาชู ปิคชู

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ในโรงแรม

ทพีกั
Casa Adina Sacred Valley Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
นงัรถไฟไตเ่ขาขนึสู ่มาชู ปิคชู (1 ใน 7 สงิมหศัจรรยใ์หมล่า่สดุของโลก) - คซูโก้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอลนัตาทมัโบ เพอืขนึรถไฟสู ่นครโบราณของ อาณาจกัรอนิคา มาชู ปิคชู (Machu Picchu) 1 ใน 7
สงิมหัศจรรยใ์หม่ลา่สดุของโลก โดยรถไฟไตข่นึเทอืกเขาแอนดสิอันยงิใหญ่ 



ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามและความลกึลับของบรรยากาศโดยรอบทเีขา้กับสถานท ีขา้งทางเป็น แมน่้าํอรููบมับา (Urubamba)
ไหลแรงคดเคยีวขนานไปกับทางรถไฟสูป่ลายทางทสีถานีท ีเมอืงอควาส ์กาเลยีนเตส้ ์(Aquas Calientes) 

จากนันเดนิทางโดยรถบัสสู ่มาชู ปิคชู (Machu Picchu) นครทหีายสาบสญูไปของอาณาจักรอนิคา บนยอดเขาสงูทถีูกหมอกปกคลมุอยู่เสมอ
จนถงึปี 1911 นครแหง่นีจงึปรากฏสูส่ายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบา้นเมอืง บา้นเรือน พระราชวัง วหิาร
ซงึยังคงสภาพเดมิทดีรีาวกับไดรั้บการอนุรักษ์ดแูลไวอ้ย่างน่าอัศจรรย ์นครโบราณแหง่นีถูกคน้พบโดย ฮรัิม บงิแฮม
ซงึตังใจจะหาเมอืงโบราณสองเมอืงทปีรากฎชอือยู่ในเอกสารโบราณ แตก่ลับมาพบเมอืงทไีม่ปรากฎอยู่ในเอกสารใดทังสนิ
จงึไดตั้งชอืเมอืงตามชอืภเูขาอันเป็นทตัีงคอื Machu Picchu ซงึมคีวามหมายวา่ Old Mountain และ ยังมยีอดเขา Huayna Picchu หรือ New
Mountain ขนาบขา้ง ตัวโบราณสถานมาช ูปิคช ูซอ่นอยู่บนยอดเขาสงูเฉียดฟ้า และ ณ ทแีหง่นีคอืเมอืงทไีม่กรีอ้ยปีมานียังมผีูค้นอาศัย
กอ่นจะถูกทงิรา้งไปเมอืสเปนเขา้มาปกครองในสมัยศตวรรษท ี15 อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอัธยศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
อสิระใหท้า่นชม เก็บภาพ ความสวยงามของ เมอืงโบราณแหง่อาณาจกัรอนิคา ซงึไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก
ทคีรังหนงึในชวีติ ไม่ควรพลาดทจีะไดม้าเยือน

ไดเ้วลาสมควร ออกเดนิทางโดยรถไฟกลับสู ่เมอืงโอลนัตาทมัโบ ทา่นจะไดส้มัผัสกับทวิทัศนอ์กีฟาก ของรถไฟ ตลอดเสน้ทางการไตล่งจาก
เทอืกเขาแอนดสิ พรอ้มความภมูใิจและความประทับใจทคีรังหนงึทา่นไดม้าเยือน เมอืงโบราณอันยงิใหญ่ของอาณาจักรอนิคา
เมอืงโบราณทหีายสาบสญูมานาน และไดช้อืวา่เป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูโก้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ พรอ้มชมการแสดงพนืเมอืง

ทพีกั
Costa Del Sol Picoaga Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
คซูโก ้- กําแพงหนิ 12 Side Stone - จตรุสัอารม์ - ลมิา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นชมย่านเมอืงเกา่ของ เมอืงคซูโก ้เมอืงทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1983

นําทา่นชม กําแพงหนิ หรือทรีูจั้กในนาม 12 Side Stone ทสีรา้งขนึโอบลอ้มเมอืงเกา่คซูโก ้กําแพงนีสรา้งจากภมูปัิญญาของชาวอนิคาโบราณ
โดยการนําหนิกอ้นใหญ่มาเรียงกันสรา้งเป็นกําแพงเมอืงขนาดใหญ่ นับได ้วา่เป็นอกีสงิมหัศจรรยข์องเมอืงเกา่คซูโก ้
นําทา่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงคซูโก ้

นําทา่นสู ่จตรุสัอารม์ (Arms Square) หรือทรีูจั้กในนาม จตรุสันกัรบ (Square of the warrior) และเป็นทตัีงของ โบสถล์าคมัปาเนยี (Church
of la Compania de Jesus) โบสถแ์หง่นีสรา้งขนึในปี 1576 และไดรั้บการยกย่องวา่เป็นโบสถท์สีรา้งแบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล
บาโร๊คทสีวยงามคูเ่มอืงคซูโกม้านาน อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความประทับใจของเมอืงคซูโก ้
อดตีเมอืงราชธานีทรีุ่งเรืองทสีดุของอเมรกิาใต ้

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

13.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคซูโก้

15.25 น.
ออกเดนิทางจากสนามบนิคซูโก ้สู ่สนามบนิลมิา โดยเทยีวบนิ LA2038 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช.ม.)

16.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิลมิา ประเทศเปรู นําทา่นสูเ่คานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิ KLM



20.00 น.
ออกเดนิทางจากสนามบนิลมิา (LIM) สูส่นามบนิ อมัสเตอรด์มั (AMS) โดยสารการบนิ เค แอล เอ็ม (KLM) เทยีวบนิท ีKL 744
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.30 ชวัโมง)

วนัท ี9
อมัสเตอรด์มั - กรุงเทพ

15.25 น.
********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเครอืงบนิ

เดนิทางถงึ กรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เพอืแวะเปลยีนเทยีวบนิ

17.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เค แอล เอ็ม (KLM) เทยีวบนิท ีKL875 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.45 ชวัโมง)
สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํ และ อาหารเชา้บนเครืองบนิ

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

09.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ....

อตัราคา่บรกิารทวัรบ์ราซลิ เปรู
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี18 มนีาคม 2562 เวลา 09:54 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรบ์ราซลิ เปรู

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ AF/KLM (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าํหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ใบ)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานทตีามระบุ

• น ้าํดมืบรกิารบนรถ 1 ขวดตอ่ท่านตอ่วัน

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขบัรถ, ไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถนิ

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์คา่เครอืงดมืมนิบิารแ์ละคา่ใชจ้่ายอนืๆทมีไิดร้ะบุ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 100,000 บาท/ทา่น

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 45 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง (ไมม่คีา่ใชจ้่าย)

• ยกเลกิ 90-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจํา 50%

• ยกเลกิ 30-89 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัจําเตม็จํานวน

• ยกเลกิ 08-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้่ายเตม็จํานวน

• ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 7 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หกัคา่ใชจ้่ายเตม็จํานวน

• ***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ วซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางใน กรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• การท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
การใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ ท่านไดท้ําการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระ มาแลว้ หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง
อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ

• สถานฑูตเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทุกกรณี

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะ ไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึเพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคธรรมดา

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั



โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน
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