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ราคา 299,000, - 
มัดจ าท่านละ 50,000. - 

07 – 20 เม.ย.62 15 – 28 ก.ค. 62 14 – 27 ต.ค. 62 

บราซิล - เปรู – อาร์เจนตนิ่า 14 วนั  
ชม 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง  

พระเยซูคริสต์ บนยอดเขาคอร์โควาโด – ดินแดนลี้ลับมาชูปิคชู 
 

 

วันแรก  (1) : กรุงเทพฯ 
วันที่สอง (2) : กรุงเทพฯ – แอดดิส อาบาบา – เซาเปาโล  
วันที่สาม   (3) :   เซาเปาโล – อิกวาสุ – น้ าตกอิกวาสุ – นั่งเรือเจ็ทมาคูคู  
วันที่สี่   (4) :   น้ าตกอิกวาสุ – เขื่อนอิไตปู - อิกวาสุ    
วันท่ีห้า  (5) :   อิกวาสุ - ริโอ เดอ จาเนโร  
วันท่ีหก   (6) :   ริโอ เดอ จาเนโร – ยอดเขาคอร์โควาโด – พระเยซูคริสต์ - ซูการ์โลฟ – ริโอ เดอ จาเนโร  
วันที่เจ็ด (7) :   ริโอ เดอ จาเนโร – ลิม่า – คูซโก (อาหารค่ าพร้อมการแสดงพื้นเมือง)  
วันที่แปด (8) :   คูซโก – หุบเขาศักด์ิสิทธิ์ – นั่งรถไฟพาโนรามา – ดินแดนลี้ลับ มาชู ปิคชู  
วันที่เก้า  (9) :   ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่มาชู ปิคชู – คูซโก 
วันที่สิบ  (10) :  คูซโก – ลิม่า **ทานอาหารซีฟู้ด ริมมหาสมุทรแปซิฟิค*** 
วันที่สิบเอ็ด (11) : ลิม่า – บัวโนสไอเรส  
วันที่สิบสอง (12) : บัวโนไอเรส – แอดดิส อาบาบา 
วันที่สิบสาม (13) :  แอดดิส อาบาบา – กรุงเทพฯ  
วันที่สิบสี ่ (14) : กรุงเทพฯ 
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วันแรก  (1) กรุงเทพฯ 

 
23.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอธิโอเปียน แถว U ประตู 9  
  

วันที่สอง  (2) กรุงเทพฯ – แอดดิส อาบาบา – เซาเปาโล  
 

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ แอดดิสอาบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET 629 ด้วยเคร่ือง Boeing รุ่น Dream Liner 

  สะสมไมล์กลุ่มสายการบิน Star Alliance  
  (ช้ันธุรกิจ สะสมได้ 125 % /ช้ันประหยัด สะสมได้ 50 %) 
06.00 น.  เดินทางถึง แอดดิส อาบาบา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
09.30 น.  ออกเดินทางสู่ เซาเปาโล โดยเท่ียวบินท่ี ET 506 
16.10 น.  เดินทางถึง เซาเปาโล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม\ 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Sao Paulo Airport Marriott หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม  (3) เซาเปาโล – น้ าตกอิกวาสุฝั่งบราซิล - นั่งเรือเจ็ทมาคูคู  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่สนามบิน 
09.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองอิกวาสุ (Iguasu) โดยเท่ียวบิน LA 3391 
10.10 น. เดินทางสู่ เมืองอิกวาสุ เมืองท่ีต้ังอยู่บนพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศคือ บราซิล, อาร์เจนตินา และ

ปารากวัย และเป็นท่ีต้ังของน้่าตกท่ีมีขนาดใหญ่กว่าน้่าตกไนแองการ่าถึง 4 เท่า 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น่าท่าน ชมน้ าตกอีกวาสุ (Brazilian Falls) ซึ่งเป็นน้่าตกท่ีกว้างใหญ่ท่ีสุดในโลก ใหญ่กว่าน้่าตกไน

แองการ่าในทวีปอเมริกาเหนือถึง 4 เท่า ต้ังอยู่บริเวณหน้าผาริมแม่น้่าอีกวาสุ ซึ่งเป็นพรมแดนท่ี
ครอบคลุมท้ังดินแดนบราซิลและอาร์เจนติน่า  
นั่งเรือเจ็ทมาคูคูล่องแม่น้ าอีกวาสุ (Macuco Safari) เพื่อช่ืนชมกับความงดงามของน้่าตกอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมความสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท่ีท่านจะได้รับจากการล่องเรือเล่นคล่ืนของน้่าตกแห่งนี้ 
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง สนุกสนานเร้าใจ
กับจังหวะดนตรีแบบอเมริกาใต้ ชมการแสดงดนตรีปารากวัย, ระบ าแทงโก้อาร์เจนตินา  และ
แซมบ้าโชว์ของบราซิล 

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Bourbon Cataratas (5*) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ (4) น้ าตกอิกวาสุฝั่งอาร์เจนติน่า - เขื่อนอิไตปู  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมเขื่อนอิไตปู (Itaipu Dam) เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตจัดได้ว่าเป็นเขื่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ก่อนท่ีเข่ือนสามหุบเขาของจีนจะแล้วเสร็จ ค่าว่า “อิไตป”ู แปลว่า “เสียงเพลงจากก้อนหิน” มา
จากภาษากวารานิ (Guarani) ของชาวอินเดียนแดงเผ่าด้ังเดิม เขื่อนอิไตปูกั้นแม่น้่าปารานา บริเวณ
เขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศปารากวัย จึงท่าให้เขื่อนนี้เป็นท้ังผนังกั้นน้่าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าและเป็นสะพานเช่ือมระหว่างสองประเทศอีกด้วย  / อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า
พื้นเมือง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  น่าท่านข้ามพรมแดนสู่ประเทศอาร์เจนติน่า เพื่อชมความงามของน้่าตกอีกวาสุฝ่ังอาร์เจนติน่า ซึ่ง

ท่านจะได้ชมความงามของน้่าตกในอีกมุมมองหนึ่งท่ีงดงามไม่แพ้กับฝ่ังบราซิล 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
 

วันที่ห้า  (5) อิกวาสุ – ริโอ เดอ จาเนโร  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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10.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงริโอ เดอ จาเนโร โดยเท่ียวบินท่ี G3 2075 
12.00 น. เดินทางถึง กรุงริโอ เดอ จาเนโร  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านผ่านชมสนามกีฬายักษ์ “มาราคาน่า” (Maracana Stadium) ซึ่งเป็นสนามกีฬาท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกสนามหนึ่ง จุผู้เข้าชมได้ถึง 200,000 คน ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1950 เพื่อใช้เป็นสนามแข่ง
ฟุตบอล FIFA World Cup ท่ีบราซิลเป็นเจ้าภาพ และในปี 2014 บราซิลได้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันฟุตลบอลโลกอีกครั้งหนึ่ง นอกจากใช้เป็นสถานท่ีแข่งฟุตบอลแล้ว ยังใช้เป็นเวทีแสดง
คอนเสิร์ตกลางแจ้งด้วย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hilton Rio de Janeiro Copacabana (5*) – Ocean View Leme Beach 
 

วันทีห่ก (6) ริโอ เดอ จาเนโร – ยอดเขาคอร์โควาโด – พระเยซูคริสต์  – ชูการ์โลฟ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านขึ้นสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado) มีความสูงประมาณ 710 เมตร นั่งรถรางผ่านภูเขา 
และป่าไม้ เพื่อชม รูปปั้นพระเยซูคริสต์ยืนอ้าแขนรอผู้ไถ่บาป (Christ The Redeemer) ต้ัง
ตระหง่านอยู่อย่างสง่าด้วยความสูงถึง 38 เมตร เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองนี้ บน
ยอดเขาแห่งนี้ ในวันท่ีท้องฟ้าโปร่ง ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของเมืองริโอ เดอ จาเนโรใน
แบบพาโนรามา รวมท้ังจะสามารถเห็นวิวไปถึงยอดเขาชูการ์โลฟชายหาดโคปาคาบานา และสนาม
กีฬามาราคาน่า 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  น าท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf Mountain) มีความสูงประมาณ 396 เมตร 

เพื่อชมทิวทัศน์และภาพอันงดงามของเมืองริโอ ชูการ์โลฟนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองริโออีกด้วย 
ช่ือของชูการ์โลฟนั้นมาจากรูปร่างลักษณะของยอดเขาซึ่งมีรูปร่างเหมือนก้อนน้่าตาล  
น าท่านนั่งรถชมเมืองริโอ เดอ จาเนโร ซึ่งถูกค้นพบในเดือนมกราคม ค.ศ. 1503 และได้รับการ
ขนานนามตามช่ือเดือนท่ีถูกค้นพบ โดย Estacio de sa หลังจากท่ีประกาศอิสรภาพจากประเทศ
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โปรตุเกส ริโอจึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศบราซิล จนถึงปี ค.ศ. 1960 เมืองหลวงได้ย้ายไปอยู่
ท่ีเมืองบราซิลเลียแทน  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hilton Rio de Janeiro Copacabana (5*) –  Ocean View Leme Beach หรือ

เทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  (7)  ริโอ เดอ จาเนโร – ลิม่า - คูซโก  
 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
05.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองลิม่า โดยเท่ียวบินท่ี AV 6648 
09.15 น.  เดินทางถึง เมืองลิม่า เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
11.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคูซโก โดยเท่ียวบินท่ี LA 2041 
12.00 น.  เดินทางถึง เมืองคูซโก / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมืองคูซโก (Cusco) เมืองซึ่งต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอนเดส ช่ือ “คูซ

โก” เป็นภาษาเกวชัว แปลว่า “ศูนย์กลาง
ของโลก” ย้อนไปถึงช่วงศตวรรษท่ี 15 ซึ่ง
เป็นผลงานของ “อินคา ปาชาคูเตค” ผู้
ก่อสร้างเมืองนี้ให้สะดุดตา  
ชม พลาซ่า เด อารมาส แห่งกุสโก 
(Plaza de Armas del Cusco) หรือท่ี

รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งนักรบ จัตุรัสขนาดใหญ่กลางเมืองท่ีถูกล้อมรอบไปด้วยสถานท่ีส่าคัญๆ
หลายแห่ง เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายเครื่องประดับ ตัวแทนธุรกิจการท่องเท่ียว  
ชมวิหารคูซโก (La Compania de Jesus) วิหารสไตล์บาร็อคท่ีถูกสร้างในปี 1550 เป็นหนึ่งใน
คริสตจักรในยุคอาณานิคมสเปนท่ีสวยงามมากท่ีสุดในทวีปอเมริกา  โบสถ์พระเยูซู (Jesuit 
Church) โบสถ์ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใกล้ๆกับวิหารคูซโก โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 16 
แต่ถูกท่าลายจากแผ่นดินไหวในช่วงปี 1650 จากนั้น 18 ปีต่อมาได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ เป็นหนึ่งในตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของสถาปัตยกรรมบาร็อคโคโลเนียลในทวีปอเมริกา  
ชมโกริกันชา (Koricancha) อดีตวิหารแห่งดวงอาทิตย์ (Temple del Sol) ของชาวอินคา หนึ่งใน
วิหารส่าคัญท่ีสุดของชาวอินคาในเมืองคูซโก  
ชมป้อมปราการซาคซายอัวมาน (The Fortress of Sacsayhuaman) ป้อมซึ่งสร้างขึ้นจาก
หินแกรนิตเพื่อป้องกันข้าศึกจากฝ่ังตะวันออก ซึ่งบางส่วนของก้อนหินเหล่านี้ได้ถูกน่ามาใช้ในการ
ก่อสร้างตึกสไตล์โคโลเนียลในเมืองคูซโก จัดเป็นสถาปัตยกรรมอินคาท่ีมีความโดดเด่นมาก สร้างด้วย
ก้อนศิลาขนาดมหึมา บางก้อนหนักถึง 125 ตัน มีก่าแพงสองช้ันสร้างเป็นแนวซิกแซก นักโบราณคดี
ประมาณว่าการสร้างป้อมแห่งนี้ต้องใช้แรงงานหลายหมื่นคน ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 70 ปี 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Palacio del Inca Libertador Cusco หรือเทียบเท่า 
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วันที่แปด  (8) คูซโก - หุบเขาศักด์ิสิทธิ์ Sacred Valley – นั่งรถไฟพาโนรามา สู่ มาชู ปิคชู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น่าท่านเดินทางสู่บริเวณท่ีเรียกว่า หุบเขาศักด์ิสิทธิ์ (Sacred Valley) ระหว่างทางท่านจะได้ช่ืนชม
กับธรรมชาติของเขตทุ่งหญ้าสลับกับเนินเขาลูกเต้ียๆ น่าท่านชม หมู่บ้านปิซัก (Pisac) ซึ่งขึ้นช่ือว่า
เป็นแหล่ง โบราณสถานและตลาด Pisac น่าท่านชมป้อมปราการ Ollantaytambo เป็น
สถาปัตยกรรมอันโออ่าโอฬารแห่งนี้สร้างด้วยหินแกรนิตสีชมพู ประกอบด้วยหมู่วิหาร โรงอาบน้่า
และค่ายทหาร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่สถานีรถไฟ ออกเดินทางโดย รถไฟ Vista Dome ไต่ขึ้นเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่และ

ลึกลับสู่ “มาชู ปิคชู” (Machu Picchu)  
 เดินทางถึง มาชู ปิคชู (Machu Picchu) หรือนิยมเรียกอีกช่ือว่า “เมืองสาบสูญแห่งอินคา” เป็น

ซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ต้ังอยู่บนเทือกเขาท่ีความสูงประมาณ 2,350 เมตร ในปี 1983 
องค์การยูเนสโกได้ก่าหนดให้มาชู ปิคชูเป็นมรดกโลก เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2007 มาชู ปิคชู ได้รับ
เลือกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่จากการลงคะแนนท่ัวโลกท้ังทางอินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือ  

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Sumaq (5*) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เก้า  (9) ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่มาชูปิคชู – คูซโก    
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 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ไฮไลท์อีกอย่างท่ีต้องมาเมื่อท่านมาเยือนดินแดนล้ีลับมาชูปิคชู คือ ชมพระอาทิตย์ข้ึนในยามเช้า  

ชมบริเวณโดยรอบของมาชู ปิคชูอันเร้นลับ ตามประวัติว่ามาชู ปิคชู สร้างขึ้นเมื่อปี 1450 โดย
จักรพรรดิปาชากูตีของอินคา และใช้ชีวิตในมาชู ปิคชู จนกระท่ังชาวสเปนได้ชัยชนะเหนือเปรูในปี 
1911 เป็นการสร้างท่ีพักอาศัยของชาวอินคา (คล้าย ๆ กับบ้านพักตากอากาศของเศรษฐีชาวยุโรป) 
พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นปราสาทและวัดท่ีสร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้าของชาวอินคาและส่ิงปลูกสร้างอื่น 
ๆ ท่ีสร้างเพื่อดูแลศาสนสถาน / ในป ีค.ศ. 1911 นครแห่งนี้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลักษณะสภาพ
บ้านเมือง บ้านเรือน พระราชวัง วิหาร ซึ่งยังคงสภาพเดิมท่ีดีราวกับได้รับการอนุรักษ์ดูแลไว้อย่างน่า
อัศจรรย์ คนน่าทางช่ือนายเมลชอร์ อาร์เตอากาได้น่าศาสตราจารย์ฮิราม บิงแฮมมาสู่มาชู ปิคชู ซึ่ง
ศาสตราจารย์บิงแฮมได้กลับมาท่ีเมืองนี้อีกครั้งในปี 1914 ด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเยลล์
และสมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติ จากนั้นเป็นต้นมา มาชู ปิคชูจึงเป็นท่ีรู้จักกันในนามของนครล้ีลับแห่ง
ชนเผ่าอินคา มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าพื้นเมืองของชาวอินคา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนเขามาชูปิคชู 
บ่าย เดินทางกลับคูซโก โดยรถไฟ VISTA DOME โดยระหว่างทางบนรถไฟขากลับ ท่านจะได้ชมการ

เดินแฟช่ันโชว์กับเส้ือผ้าหนังท่ีมาสร้างความบันเทิงให้ท่านชมบนรถไฟ  เมื่อถึงสถานีรถไฟ 
Ollantaytambo น่าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองคูซโก 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Libertador Palacio del Inca Cusco หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สิบ  (10) คูซโก – ลิม่า – ทานมิ้อค่่า เมนู Seafood ริมมหาสมุทรแปซิฟิค     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลิม่า (Lima) โดยเท่ียวบินท่ี LA 2012 
11.10 น.  เดินทางถึง กรุงลิม่า (Lima) เมืองหลวงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเปรู โดยตัวเมืองนั้นต้ังอยู่บริเวณท่ี

ห้อมล้อมด้วยหุบเขาชียอง แม่น้่ารีมัก และแม่น้่าลูริง ริมชายฝ่ังแห้งแล้งซึ่งอยู่ติดกับอ่าวใน 
มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีท่าเรือท่ีสร้างขึ้นและต้ังช่ือว่า กายาโอ (Callao)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ทองค า (Golden Museum) ซึ่งเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมศิลปวัตถุ ซึ่งท่าด้วย
ทองค่าของชาวเปรูมาต้ังแต่อดีตกาล เป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชน ก่อต้ังโดย Miguel Mujica Gallo 
ในปีค.ศ.1968 เก็บรวมรวมของสะสมท่ีท่าจากทองค่าไว้กว่า 25,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก, 
มงกุฎ, ตราประจ่าตระกูล, เส้ือเกราะ, มัมมี่ ฯลฯ 
น าท่านผ่านชมเมืองลิม่า เมืองของพระราชา (City of Kings) ก่อต้ังขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1535 โดยชาว
สเปนช่ือ ฟรานซิสโก ปิซาโร และในปี ค.ศ. 1991 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ลิม่าเป็นเมืองมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลก จนได้เวลาสมควรน่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
ชมย่านมิราฟลอเรส (Miraflores) เป็นย่านทันสมัยของกรุงลิม่า มีส่ิงอ่านวยความสะดวกทันสมัย
หลายอย่าง และมีชายหาดท่ีสวยงาม มีเวลาให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า เมนู Seafood เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาว ณ ภัตตาคารริมมหาสมุทรแปซิฟิค 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Westin Lima (5*) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สิบเอ็ด  (11) ลิม่า – บัวโนสไอเรส  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.35 น.  ออกเดินทางสู่ บัวโนสไอเรส โดยเท่ียวบิน AV 967 
17.00 น.  เดินทางถึง บัวโนสไอเรส   
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Intercontinental Buenos Aires (5*) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สิบสอง (12) บัวโนสไอเรส - แอดดิส อาบาบา 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น่าท่านชมเมืองบัวโนสไอเรส ย่านใจกลางเมือง “ซองโตร” ย่านพลาซ่า เดอ มาโย บริเวณท่ีต้ัง

ท่าเนียบ รัฐบาล ตึกรัฐสภา ท่าเนียบประธานาธิบดีหรือท่ีมีช่ือเรียกว่า “ลา กาซาโร ซาดา” (LA 
CASA ROSADA) แปลว่าบ้านสีชมพูหรือบ้านสีกุหลาบ เพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ต้ังตระหง่านอยู่
หน้าจัตุรัสมาโย ท่ีจะมีทหารองครักษ์ในเครื่องแบบสีน้่าเงินออกมาเดินพาเหรดกันเป็นประจ่า ผ่าน
ชมศาลาว่าการ (Cabildo) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมทาสีขาว  ย่านลาโบกา (La 
Boca) ย่านท่ีอยู่อาศัยของชนช้ันแรงงาน มีสีสันสดใสหลากหลายจนลายตา ได้รับการก่อต้ังขึ้นใน
กลางศตวรรษท่ี 19 เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยของกรรมกรท่าเรือ โดยได้ต้ังติดอยู่  ริมน้่าพอดี ย่านนี้ได้ช่ือ
ว่ามีบ้านเรือนท่ีสร้างด้วยสังกะสีแต่มีการน่าสีสด ๆ แปลก ๆ มาทา จิตรกรเบนีโต กินเกลา มาร์ติน 
เป็นผู้น่าในการใช้สีของผู้คนในย่านนี้ในช่วงต้น ๆ ศตวรรษ เพลิดเพลินกับการเต้นระบ่าแซมบ้าท่ี
ออกมาโชว์ลีลาสุดมันส์  
ผ่านชมโรงอุปรากรโกลอน (Colon Theatre) โอเปร่าเฮ้าส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก เทียบได้กับ
ท่ีมิลานและกรุงเบอร์ลิน เป็นท่ีแสดงบัลเล่ต์และวงซิมโฟนี่ เป็นท่ีท่ีนักแสดงทุกคนใฝ่ฝันจะก้าวขึ้น
เวทีแห่งนี้ 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ณ ถนนอเวนิด้า เนิฟ เดอ ฮูลิโอ หรือถนน 9 กรกฎาคม 
เป็นถนนสายท่ีกว้างท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีร้านกาแฟริมบาทวิถีท่ีขึ้นช่ือและผ่านชมสนามฟุตบอล
สโมสร โบคาจูเนียร์ สโมสรฟุตบอลช่ือดังของอาร์เจนติน่า ท่ีมีอดีตนักเตะช่ือดังอย่าง ดิเอโก มาราโด
น่า เคยเล่นให้สโมสรแห่งนี้มาก่อน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย ชมมหาวิหารใหญ่โรเซอแรตต้า  (Metropolitan Cathedral) ท่ีฝังศพของนายพลโฮเซ่ เดอ ซาน

มาร์ติน ผู้กอบกู้อิสรภาพแห่งอาร์เจนติน่า ชมทหารยามท่ีแต่งกายในเครื่องแบบเกรอนาดิเยร์อย่าง
สง่างามหน้าวิหาร  
น่าท่าน ชมที่ฝังศพของเอวิต้า เปรอง (Tomb of Evita Peron) หรือเอวา เปรอง อดีตสตรี
หมายเลขหนึ่งของประเทศอาร์เจนตินา ผู้ซึ่งมีบทบาทส่าคัญในการผลักดันให้นายพลฮวน เปรอง 
ได้รับต่าแหน่งทางการเมืองท่ีส่าคัญ คือต่าแหน่งประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินาด้วยค่าแนะน่าต่าง ๆ 
ของเอวา โดยเอวา เปรองเสียชีวิตเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ด้วยโรคมะเร็งมดลูก ด้วยวัย
เพียง 33 ปีเท่านั้น ซึ่งสร้างความเศร้าเสียใจให้กับประชาชนชาวอาร์เจนตินาเป็นอย่างมาก ประวัติ
ชีวิตของเอวามีคนน่าไปท่าหนังสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่อง  
น่าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

21.30 น. ออกเดินทางสู่ อาดดิสอาบาบา โดยเท่ียวบินท่ี ET 507 
 

วันที่สิบสาม  (13) : แอดดิส อาบาบา - กรุงเทพฯ  

 
19.10 น.  เดินทางถึง อาดดิสอาบาบา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
23.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี ET 608 
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วันที่สิบสี่  (14) : กรุงเทพฯ 

 
13.15 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine) จัดเป็นวัคซีนที่จ าเป็นต้องฉีดก่อนการเดินทางไปยัง
ประเทศในแถบแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ วัคซีนนี้จะต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เนือ่งจากเป็นกฎ
สาธารณสุขระหว่างประเทศ หากใครที่มีความต้องการจะเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวต้องได้รับวัคซีนก่อน 

ที่ส าคัญคือต้องถือหนังสือยืนยันการได้รับวัคซีน (International Certificate of Vaccination) ก่อน
เดินทางเข้าประเทศนั้นๆด้วย เพราะจะถูกเรียกตรวจเมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

สถานที่ฉีดวัคซีน 
**คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว** 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161 
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อัตราค่าบริการทัวร์บราซิล-เปรู-อาร์เจนติน่า 14 วัน (ET) 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินเอธิโอเปียน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุ
ในรายการ 

2. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินภายใน ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินภายในและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

3. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
4. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
6. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. หัวหน้าทัวร์คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าท่ีบริการส่งทัวร์และอ่านวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น่้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน่้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น่้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส่าหรับถือข้ึนเคร่ือง 

(Baggage) น่้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท่าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท ต่อท่าน (รวม 1,400 บาท ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแล

และยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
การส ารองที ่

งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ัง มัดจ าท่านละ 50,000 บาท    
พร้อมส่งส่าเนาใบโอนเงินและส่าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์  beelinetour.specialist@gmail.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 45 วัน ก่อนออกเดินทาง 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

• SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 299,000 .- 

เด็กต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ ่1 ท่าน) ท่านละ 297,000 .- 

เด็กต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) ท่านละ 295,000.- 

พักห้องเด่ียวเพ่ิมท่านละ 40,000.- 

mailto:beelinetour.specialist@gmail.com
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• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน่าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ่ากัด” 

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินให้ผู้ช่าระเงินมัดจ่าภายใน 15 วัน
ท่าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ่า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท่าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ่า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเท่าน้ัน) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค่านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากท่ีสุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่า น
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช่ารุด (อาทิ ขาด เปียกน่้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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