บราซิล - เปรู – ชิลี – อุรกุ วัย – อาร์เจนตินา 17 วัน
ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอเสนอสุดยอดรายการท่องเทีย่ วอเมริกาใต้ นําท่านสัมผัสความยิง่ ใหญ่ของธรรมชาติ ความงดงามที่
ยากจะหาสิง่ เปรียบเปรย ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมืองทีน่ กั ท่องเทีย่ วอยากมาสัมผัสเสน่หข์ องชายหาดโคปาคาบานาที่
โด่ งดัง เจ้าของการเต้นรําในแบบฉบับของแซมบ้าที่เร่ าร้อน ชมขบวนพาเหรดของเทศกาลคาร์นิว ลั ที่ย่ิงใหญ่ ท่ีสุดในโลก
ชมวิวสวยของยอดเขาชูการ์โลฟ และยอดเขาคอร์โดวาโด ทีต่ งั้ รูปปัน้ พระเยซู สัญลักษณ์ของริโอเดอจาเนโร เทีย่ วเมืองฟอสโด
อิกวาสุ ให้ท่านได้ต่นื ตากับความยิ่งใหญ่ของนํ้ าตกอิกวาสุท่ยี ากจะหานํา้ ตกใดมาเทียบ สัมผัสการนัง่ เฮลิคอปเตอร์ชมนํา้ ตกทัง้
ฝัง่ บราซิลและอาร์เจนตินาอย่างใกลช้ ิด นัง่ เรือเจ็ทมาคูคูล่องแม่นาํ้ อิกวาสุ ชมเขื่อนอิไตปู หนึ่งในงานวิศวกรรมที่ใหญ่ท่สี ุดใน
โลก กรุ งลิม่า เมืองหลวงของประเทศเปรู คูซโก นครหลวงโบราณของ อินคา ซึ่งตัง้ อยู่เหนือระดับนํา้ ทะเลถึง 3,400 เมตร
มาชูปิชู นครลี้ลบั แห่งอินคาทีซ่ ่อนตัวอยู่บนภูเขา ผ่านกาลเวลามาหลายศตวรรษ เทีย่ วเมืองซานติเอโก้ เมืองหลวงของประเทศ
ชิลี และมอนเตวิเดโอ เป็ นเมืองหลวงของประเทศอุรุกวัย สุดท้าย บัวโนสไอเรส เมืองหลวงของอาร์เจนติน่า เมืองทีอ่ บอวลไป
ด้วยกลิน่ อายของวัฒนธรรมแบบยุโรป ถิน่ กําเนิดระบําแทงโก้
**เที่ยวครัง้ เดียวครบ หมดข้อสงสัย ไม่ไปกันบ่อยๆ เพราะนัง่ เครื่องบินนานมาก
กําหนดการเดินทาง 14 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561
สายการบิน

โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

กาต้าร์ แอร์เวย์ สายการบินเศรษฐีนาํ้ มันตัวจริง ด้วยเครื่องแอร์บสั รุ่นใหม่ กัปตันฝรัง่ มีแอร์คนไทย
อาหารดี และมีเครื่องดืม่ แบบมีแอลกอฮอล์ และเป็ นสายการบิน 1 ใน 5 อันดับแรกของโลก
www.airlinequality.com **ใกล ้กว่าการบินไปต่อเครื่องทีย
่ ุโรป
**เที่ยวบินภายในอเมริกาใต้ เราเลือกเวลาดีๆ หลีกเลี่ยงแบบบินกลางคืน-ถึงเช้าเที่ยวเลย แบบประหยัด
โรงแรม แต่จะเหนื่ อยมากเพราะอดนอน (ลูกเล่นที่นิยมใช้กนั )
มาตรฐานสากล เน้นโรงแรมดี
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน-คํา่ ส่วนใหญ่เป็ นบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติและจีน (เดอลักซ์)
มาตรฐานสากล
ชํานาญเส้นทางแน่นอน สัมผัสอเมริกาใต้มาแล ้วไม่ตาํ ่ กว่าสิบครัง้ / เมืองไทยมีไม่ก่คี นเท่านัน้
-ชมงานเทศกาลคาร์นิวลั บนที่นงั ่ VIP แถว A,B,C,D ติดขอบสนาม ไม่ใช่นงั ่ ชัน้ บนแบบไกลๆ เสียเงินเป็ น
แสน นัง่ เครื่องบินหลายสิบชัว่ โมง แต่ไปดูขบวนแห่แบบไกลๆ มีประโยชน์อะไร?
-บินเส้นทางนี้ ประหยัดเวลากว่าบินไปต่อเครื่องที่ยโุ รปเข้าอเมริกาใต้
-โรงแรมและอาหารที่อเมริกาใต้มีหลายเกรด เราเลือกอย่างดีให้ลูกค้า
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วันแรก (พุธที่ 14 ก.พ. 61)
กรุงเทพฯ
23.00 น.
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ตา้ แอร์เวย์
วันที่สอง (พฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 61) กรุงเทพฯ – โดฮา – เซาเปาโล (บราซิล)
01.35 น.
ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเทีย่ วบินที่ QR 837 (ประมาณ 7 ชม.10 นาที / เวลาช้ากว่าไทย 4 ชม.)
05.25 น.
ถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้ พักรอเปลีย่ นเครื่อง 1 ชม. 45 นาที
07.10 น.
ออกเดินทางสู่เซาเปาโล โดยเทีย่ วบินที่ QR 773 (14 ชม.15 นาที / เวลาช้ากว่าไทย 9 ชม.)
18.10 น.
คํา่
หมายเหตุ

------ บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล -----ถึงสนามบินเซาเปาโล (SAO PAOLO) เมืองศูนย์รวมธุรกิจทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทวีปอเมริกาใต้ นําท่านเข้าทีพ่ กั
โรงแรม MARRIOT SAOPAOLO HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
การบินผ่านยุโรปจะใช้เวลา 12+13 ชม. ไม่รวมเปลีย่ นเครื่อง

วันที่สาม (ศุกร์ท่ี 16 ก.พ. 61)
เซา เปาโล – ริโอเดอจาเนโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
09.40 น.
ออกเดินทางสู่รโิ อเดอจาเนโร โดยสายการบินลินฮัส แอร์เรียส เทีย่ วบินที่ JJ 3570
10.45 น.
ถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร (RIO DE JANEIRO) ประเทศบราซิล เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่หห์ ลากหลายที่
น่าสนใจ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นํา ท่ า นนัง่ กระเช้า สู่ ย อดเขาชู ก าร์โ ลฟ (SUGAR
LOAF
MOUNTAIN) ตัง้ อยู่ บ นปลายแหลมที่ย่ืน ออกไปในทะเลแห่ ง
อ่าวกัวนาบาร่า และยังตัง้ โดดเด่นคู่กบั ภูเขาคอร์โควาโด เพื่อชม
ทิวทัศน์และภาพอันงดงามของเมืองริโอ นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
HILTON COPACABANA HOTEL หรือเทียบเท่า พัก 2 คืน
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน หรือจะเลือกเดินเล่นและช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย หรือลงเล่นนํา้ ทะเลบริเวณ
ชายหาด COPACABANA
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารซีฟดบุ
ู้ ฟเฟ่ ต์
ริโอเดอจาเนโร CHRIST THE REDEEMER – เทศกาลคาร์นิวลั
วันที่สี่ (เสาร์ที่ 17 ก.พ. 61)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่ า น นั ่ ง ร ถ ไ ฟ ไ ต่ เ ข า ขึ้ น สู่ ย อ ด เ ข า ค อ ร์ โ ค ว า โ ด
(CORCOVADO MOUNTAIN) บนความสู ง 710 เมตร
อัน เป็ นที่ ต ั้ง ของรู ป ปั้น พระเยซู CHRIST
THE
REDEEMER ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลัก ษณ์ของเมือง และยังเป็ น
จุดชมวิวทีส่ วยงามทีส่ ุดของเมืองอีกด้วย และเมือ่ วันที่ 7 ก.ค.
2007 (07/07/07) ได้รบั การโหวตให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใหม่ (การขึ้นยอดเขาคอร์โควาโด
ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํา่

นําท่านชมเมืองริโอเดอจาเนโร ซึ่งถูกค้นพบในเดือนมกราคม ค.ศ. 1565 และได้รบั การขนานนามตามชื่อ
เดือนที่ถูกค้นพบ โดย ESTACIO DE SA หลังจากที่ประกาศเอกราชจากประเทศโปรตุเกส ริโอจึง
กลายเป็ นเมืองหลวงของประเทศบราซิล จนถึงปี ค.ศ. 1960 เมืองหลวงได้ยา้ ยไปอยู่ทเ่ี มืองบราซิลเลียแทน
แต่ริโอก็ยงั คงเป็ นเมืองที่มคี วามสําคัญด้านวัฒนธรรมและเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ และยัง
เป็ นเมืองหลวงของรัฐริโอเดอจาเนโรอีกด้วย นําท่านผ่านชมสนามกีฬายักษ์ “มาราคาน่า” (MARACANA
STADIUM) ซึง่ เป็ นสนามกีฬาทีใ่ หญ่ทส
่ี ุดในโลก จุผูเ้ ข้าชมได้ถงึ 200,000 คน ซึง่ สร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ.
1950 (พ.ศ. 2493) นอกจากใช้เป็ นสถานทีแ่ ข่งฟุตบอลแลว้ ยังใช้เป็ นเวทีแสดงคอนเสิรต์ กลางแจ้งอีกด้วย
นําท่านผ่านชมฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน NETEROI ก่ อนลัดเลาะไปตามชายฝัง่ ทะเล ผ่านชายหาดที่มี
ชื่อเสียงก้องโลก จนถึงหาดโคปาคาบาน่ าที่มคี วามยาวกว่า 4
กิโลเมตร และเป็ นสถานที่หนึ่งซึ่งชาวบราซิล ถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวติ ทีข่ าดเสียมิได้ นําท่านสัมผัสกับกิจกรรมมากมายหลาก
สีสรรอันเป็ นเสน่หข์ อง ชายหาด เช่น BEACH VALLEY
BALL, SOCCER BEACH ทีห
่ นุ่มสาวชาวบราซิลเลียน และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่พี า กันมาอาบแดดในชุดว่ายนํา้ สุด
เซ็กซี่ และพากันเต้นระบําโยกย้ายในจังหวะแซมบ้า ซึ่งถือว่าเป็ นจิตวิญญาณของชาวบราซิลเลียนที่สามารถ
พบเห็นได้ทวั ่ ไปตามชายหาด ผ่านชมมหาวิหารใหญ่ย่านใจกลางเมือง สวนสาธารณะอันร่มรื่น อนุ สาวรีย ์
สงคราม ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรม จากนัน้ นํ าท่านชมขบวนพาเหรดอันงดงามในเทศกาลคาร์
นิ วลั แห่งกรุงริโอเดอจาเนโร ที่มีช่ือเสียงไปทัว่ โลกบนที่นัง่ VIP SEAT ด้วยขบวนพาเหรดในชุดแฟนซี
หลากสีสนั นับร้อยขบวน ท่านจะเพลิดเพลินและเต็มอิ่มกับโชว์และพาเหรดหลากลีลาตัง้ แต่หวั คํา่ ยันรุ่งเช้า
ซึ่งในรอบปี จะมีการจัดเพียงครัง้ เดียว ให้ท่านได้ประสบการณ์ท่นี ่าจดจํามิรูล้ มื กับสีสนั อันหลากหลาย และ
บรรยากาศของงานเฉลิมฉลองระดับโลก / จากนัน้ นําท่านกลับทีพ่ กั

วันที่หา้ (อาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 61)
ริโอเดอจาเนโร – อิกวาสุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นําท่านสู่สนามบิน
10.45 น.
ออกเดินทางสู่อกิ วาสุ โดยสายการบินลินฮัส แอร์เรียส เทีย่ วบินที่ JJ 3793
12.51 น.
ถึงสนามบินเมืองฟอสโด อิกวาสุ (FOS DO IGUACU) เมืองที่เป็ นรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ บราซิล,
อาร์เจนตินาและปารากวัย
13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั BOURBON CATARATAS RESORT หรือเทียบเท่าพัก 2 คืน (เตรียมชุด
ตะลุยนํา้ ตกสําหรับวันพรุ่งนี้) ให้ท่านได้มเี วลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

อเมริกาใต้ -เทศกาลคาร์ นิวลั 17 วัน QR หน้ า 4

วันที่หก (จันทร์ที่ 19 ก.พ. 61)
อิกวาสุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมนํ้ าตกอิกวาสุฝงั ่ ประเทศอาร์เจนตินาจากฝัง่ บราซิล ท่านจะได้สมั ผัสกับ
ความงามแสนมหัศจรรย์ของธรรมชาติ นํา้ ตกโค้งทรงเกือกม้าที่เกิดจากแม่นาํ้ ริโอ
อิกวาสุทงั้ สายไหลมาจากหน้าผาเบื้องบนตกลงสู่หุบเหวย่อยๆ ได้อีกเกือบ 30 แห่ง
พลังนํา้ ตกทีต่ กลงมากระทบก้อนหินเบื้องล่างก่อให้เกิดละอองนํา้ กระเซ็นกระจายไปทัว่
แลว้ ปรากฏเป็ นรุง้ กินนํา้ ทอสีสวยสดใส ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปสัมผัสกับพลังของ
ธรรมชาติ ได้อย่างใกลช้ ดิ (ไม่ตอ้ งกลัวเปี ยก เพราะทางยูนิต้ ี มีเสื้อกันฝนไว้บริการ)
ชมนํา้ ตกอิกวาสุ (BRAZILIAN FALLS) ซึง่ เป็ นนํา้ ตกทีก่ ว้างใหญ่ทส่ี ุดในโลก ใหญ่กว่านํา้ ตกไนแองการ่า
ในทวีปอเมริกาเหนือถึง 4 เท่า ตัง้ อยู่บริเวณหน้าผาริมแม่นาํ้ อิกวาสุ ซึง่ เป็ นพรมแดนทีค่ รอบคลุมทัง้ ดินแดน
บราซิลและอาร์เจนตินา ค้นพบโดยนักสํารวจชาวสเปนชื่อ AI VARO NUNES CABEZA DE VECA
เมือ่ ปี ค.ศ. 1542 จัดเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติอกี สิง่ หนึ่งซึง่ ท่านจะได้สมั ผัส
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นําท่านนัง่ เรือเจ็ทมาคูคูล่องแม่น้ํ าอิกวาสุ (MACUCO SAFARI) เพือ่ ชื่น
ชมกับความงดงามของนํา้ ตกแห่งนี้อย่ างใกลช้ ิด พร้อมความสนุ กสนาน
ตื่นเต้น ที่ท่านจะได้รบั จากการล่องเรือเล่นคลื่นของนํา้ ตกแห่งนี้ (ทุกท่าน
ต้องเตรียมชุดไปเปลี่ยนเพื่อล่องเรือตะลุยสายนํ้ าตกด้วย สนุ กมาก)สําหรับ
ท่ า นทีไ่ ม่ล งเรื อ สามารถเดิ น เล่น ชมนํา้ ตกหรื อ แวะร้า นกาแฟในโรงแรม
บริเวณใกล ้เคียง(แจ้งก่อนเดินทาง 15 วัน ค่าทัวร์ลดท่านละ.............บาท)
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
วันที่เจ็ด (อังคารที่ 20 ก.พ. 61)
อิกวาสุ – ลิมา (เปรู)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ าท่ า นสั ม ผั ส ประสบการณ์ อัน ตื่ น เต้ น ด้ ว ยการนั ่ ง
เฮลิคอปเตอร์ (HELICOPTER) ชมความอลังการและความ
งามของนํา้ ตกอิก วาสุ แ บบวิว พาโนรามาจากมุม สู ง ได้อ ย่ า ง
ชัดเจน ซึ่งไหลมาจากที่ราบสู งปารานา ตกจากขอบที่ราบสู ง
ขนาดใหญ่ลงสู่พ้นื ทีร่ าบตํา่ กว่า จึงกลายเป็ นนํา้ ตกขนาดใหญ่
เป็ นแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต ประกอบด้วย
นํา้ ตกน้อยใหญ่อกี 275 แห่ง ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของนํา้ ตกแห่งนี้ทท่ี ่านจะได้เห็นนํา้ ตกทัง้ ทาง
ฝัง่ บราซิลและอาร์เจนติน่าได้อย่างใกล ้ชิด
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นําท่านชมเขื่อนอิไตปู (TAIPU DAM) ซึง่ เป็ นเขือ่ นผลิตไฟฟ้ าจากพลังนํา้ ทีม่ กี ระแสใหญ่ทส่ี ุดในโลก เป็ น
โครงการร่ วมมือกันระหว่างประเทศบราซิลและปารากวัย คําว่า อิไตปู แปลว่า หินที่ส่ง
เสียงดัง การตัง้ ชื่อเขื่อนแห่งนี้ มาจากชื่อของเกาะแห่งหนึ่งในบริเวณลํานํา้ พาราน่า ซึ่งนํา้
ตรงบริเวณเกาะนี้เชี่ยวจนทําให้เกิดเสียงนํา้ กระทบกับหินที่ดงั มาก (อิไต แปลว่าหิน /
ปู แปลว่า เสียงร้อง) ซึ่งในปัจจุบนั ไม่มเี กาะอิไตปูปรากฏอยู่เพราะได้จมอยู่ภายใต้อ่างเก็บ
นํา้ เหนือเขือ่ นแห่งนี้ / นําท่านสู่สนามบิน
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เย็น
20.05 น.
21.10 น.

รับประทานอาหารคํา่ ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ลมิ า โดยสายการบิน LATAM AIRLINES เทีย่ วบินที่ LA 2442
ถึงสนามบินกรุงลิม่า (LIMA) เมืองหลวงของประเทศเปรู นําท่านเขา้ สู่ท่พี กั โรงแรม COSTA
WYNDHAM HOTEL (AIRPORT) หรือระดับเดียวกัน

DEL SOL

วันที่แปด (พุธที่ 21 ก.พ. 61)
ลิม่า – คูซโก
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนตื่นสายตามอัธยาศัย / นําท่านสู่สนามบิน
10.25 น.
ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก โดยสายการบิน LATAM AIRLINES เทีย่ วบินที่ LA 2021
12.00 น.
ถึงสนามบินคูซโก (CUZCO) นําท่านตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ เดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชมเมืองคู ซโก เมืองหลวงโบราณของ
เปรู ซึ่ง ตัง้ อยู่ เ หนื อ ระดับ นํา้ ทะเลถึง 3,400
เมตร และเป็ นแหล่ ง อารยธรรมยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ท่ลี กึ ลับน่ าทึ่ง เป็ นชุมชนเก่ าแก่
ของจัก รวรรดิอิน คาอัน รุ่ ง เรื อ ง ซึ่ง ยัง คงทิ้ง
ร่ องรอยแห่งความเจริญไว้เป็ นซากปรัก หัก พัง โบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ นําชมวิหารถํา้ ใต้ดิน
สถานทีป่ ระกอบศาสนพิธี ชมซากป้ อมสังเกตการณ์ปูคาปูตาราทัมปูมาเช สถานทีพ่ กั ผ่อนและสถานทีอ่ าบนํา้
ทีย่ งั คงใช้การได้อยู่
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงดนตรีพ้ นื เมืองของชาวอินคา
นําท่านเขา้ ทีพ่ กั โรงแรม MARRIOT CUSCO หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) ปรับสภาพร่างกายให้คุน้ เคยกับ
บรรยากาศของเมืองในเทือกเขาแอนดีส (ซึง่ อยู่สูงกว่าปรกติ)
วันที่เก้า (พฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 61) คูซโก – มาชูปิชู – คูซโก
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
06.15 น.
นําท่านเดินทางออกโดยรถไฟไต่ข้ ึนเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่ ระหว่างทางผ่านชมความสวยงาม โดยเฉพาะเมือ่
มีหมอกหรือฉํา่ ฝน จะทําให้ลกึ ลับเข้ากับสถานทีย่ ามทีเ่ มฆลอยตํา่ ซ่อนยอดเขาไว้ในสาย
หมอก ข้างทางเป็ นแม่นอ้ ูรูบมั บา (URUBAMBA) ไหลแรง คดเคี้ยวขนานไปกับทาง
รถไฟสู่ปลายทางที่สถานีท่เี มืองอควาส์ กา เลียนเต้ส ์ (AQUAS CALIENTES)
จากนัน้ เดินทางโดยรถบัสสู่มาชูปิกชู (MACHU PICCHU) นครที่สาบสู ญไปของ
อาณาจักรอินคาบนยอดเขาสูงที่ถูกหมอกปกคลุมอยู่เสมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งนี้จงึ
ปรากฏ สู่สายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบ้านเมือง บ้านเรือนพระราชวัง วิหาร ซึง่ ยังคงสภาพเดิมทีด่ รี าวกับ
ได้รบั การอนุ รกั ษ์ดูแลไว้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยฮิรมั บิงแฮม ผูค้ น้ พบ ที่จริงเขาตัง้ ใจจะหาเมืองโบราณสอง
เมืองที่ปรากฎชื่ออยู่ในเอกสารโบราณ แต่กลับมาพบเมืองที่ไม่ปรากฎอยู่ในเอกสารใดทัง้ สิ้น เลยตัง้ ชื่อเมือง
ตามชื่อภูเขาที่เป็ นที่ตงั้ (MACHU PICCHU) หมายความว่า OLD MOUNTAIN และข้างๆ ยังมียอด
เขา HUAYNA PICCHU หรือ NEW MOUNTAIN ตัวโบราณสถานมาชู ปิ กชูนนั้ ซ่อนอยู่บนยอดเขาสูง
เฉียดฟ้ า และ ณ ทีน่ ่คี อื เมืองทีไ่ ม่ก่รี อ้ ยปี มานี้ยงั มีผูค้ นอาศัย ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปเมือ่ สเปนเข้ามาในศตวรรษ
ที่ 15 เมืองที่อาจจะไม่ได้สวยงามสมบูรณ์แบบแต่ความมหัศจรรย์อยู่ตรงสถานที่ตงั้ ที่สวยด้วยบรรยากาศ
โดยรอบ นําท่านชมบริเวณรอบเขามาชูปิกชู
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เทีย่ ง
บ่าย
คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางโดยรถไฟกลับสู่คูซโก
** วันนี้ เป็ นอีกวันของประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีท่ ่านจะประทับใจไปตลอดชีวติ **
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม

คูซโก – ลิมา
วันที่สิบ (ศุกร์ที่ 23 ก.พ. 61)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม/ นําท่านสู่สนามบิน
10.20 น.
ออกเดินทางสู่ลมิ า โดยสายการบิน LATAM AIRLINES เทีย่ วบินที่ LA 2004
11.50 น.
ถึงสนามบินกรุงลิม่า (LIMA) เมืองหลวงของประเทศเปรู
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชมเมืองลิม่า ผ่านชมทําเนียบรัฐบาล, มหาวิหารประจําเมือง,
ศาสนสถาน, สนามสูว้ วั , ตลาดดอกไม้สดบนถนนรีพบั ลิก นําชมย่านที่
พักอาศัยชานเมืองแถวมิราโฟลเรส และซานอิสโตร ซึ่งมีช่ือเสียงใน
ด้าน ความงามของบ้านและสวน
คํา่
รับ ประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคาร / นํา ท่ า นเข า้ สู่ ท่ีพ กั โรงแรม
SHERATON LIMA หรือเทียบเท่า
วันที่สิบเอ็ด (เสาร์ท่ี 24 ก.พ. 61)
ลิ ม่า – ซานติเอโก้ (ชิลี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า / นําท่านสู่สนามบิน
09.20 น.
ออกเดินทางสู่ซานติเอโก้ โดยสายการบิน LATAM AIRLINES เทีย่ วบินที่ LA 601
14.55 น.
ถึงสนามบินเมืองซานติเอโก้ (SANTIAGO) เมืองหลวงของประเทศชิลี
14.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ าชมเมืองซานติเอโก้ ชมสถานที่สาํ คัญๆ ของตัวเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มศี ิลปะหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะอาคารในสไตล์โคโรเนียนทีง่ ดงาม ผ่านบริเวณพระราชวังเก่า พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ โบสถ์
และจตุรสั ต่างๆ จากนัน้ นําท่านสู่สถานีรถรางหรือกระเช้าเพือ่ ขึ้นสู่ยอดเขาคริสโตบัล (CERRO SAN
CRISTOBAL) เดิมใช้ช่อ
ื ภาษาท้องถิน่ ว่า TUPAHUE แต่ต่อมา
ถูกสเปนซึ่งเป็ นเจ้าอาณานิคมเปลี่ยนชื่อเป็ น CERRO SAN
CRISTOBAL ตามชื่อนักบุญเซนต์คริสโตเฟอร์ ชมทิวทัศน์ท่ี
สวยงามโดยรอบของกรุงซานติเอโก้ในมุมสู งยอดเขานี้มคี วามสู ง
860 ม. เป็ นยอดเขาแนวเดียวกับเทือกเขาแอนดีส (ANDES)
ในช่วงฤดูรอ้ นจะเป็ นทีน่ ิยมในการมาพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง
ชมประติมากรรมปูนปัน้ พระแม่มารี ขนาดความสูง 22.5 เมตร ซึง่
ได้รบั บริจาคมาจากฝรัง่ เศสตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1908 ข้างใต้รูปปัน้ พระแม่มารี มีรูปปูนปัน้ พระเยซูตรึงกางเขน
และการลงนามเยือนของพระสันตปาปาองค์ก่อนเก็บรักษาไว้ ส่ว นบริเวณโดยรอบด้านล่างเนินเขานัน้
ประกอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม SHERATON SANTIAGO หรือ
เทียบเท่า พัก 2 คืน
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วันที่สิบสอง (อาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 61) ซานติเอโก้
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง VINA DEL MAR เมืองเล็กๆ ที่น่ารัก ซึง่ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น GARDEN
CITY นําท่านชมเมือง และบันทึกภาพกับนาฬกิ าดอกไม้ สัญลักษณ์ของเมืองนี้
จากนัน้ นําท่านเขา้ สู่ VALPARAISO เมืองท่าทีส่ าํ คัญของชิลี ตัง้ อยู่ทางตอน
เหนือของซานติอาโก้ เมืองนี้มปี ระวัติความเป็ นมาย้อนไปถึงปี ค.ศ.1536 มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จึงได้รบั การจัดอันดับเป็ นเมืองมรดกโลก (WORLD
CUTURAL HERRITAGE) ด้วยเหตุทพ่ี ้นื ที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็ นภูเขาริม
ทะเล ผูค้ นตัง้ บ้านเรือนอยู่บนภูเขา การเดินทางขึ้นเขาทีใ่ ช้มาเนิ่นนานคือรถราง
ชักรอกขึ้นไป ให้ท่านได้ข้ นึ เขาเพื่อชมวิวความงามของเมืองที่มเี อกลักษณ์ดว้ ยการทาสีบา้ นหลากสีสวยงาม
จนดูเหมือนบ้านตุก๊ ตา และเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นํ าท่านชมไร่องุน่ INDOMITA WINERY และการผลิต
เหลา้ องุน่ สินค้าชื่อดังของชิลี พร้อมให้ท่านได้ทดลองชิม
ไวน์ และเลือกซื้อสินค้าเป็ นที่ระลึก จากนัน้ เดินทางกลับสู่
ซานติเอโก้ นําชมพลาซ่าวิคตอเรีย พักผ่อนเดินเล่นช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ FOLKLORE SHOW BALI HAI
วันที่สิบสาม (จันทร์ที่ 26 ก.พ. 61) ซานติเอโก้ – มอนเตวิเดโอ (อุรกุ วัย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นําท่านสู่สนามบิน
08.50 น.
ออกเดินทางสู่มอนเตวิเดโอ โดยสายการบิน LATAM AIRLINES เทีย่ วบินที่ LA 404
11.05 น.
ถึงสนามบินเมืองมอนเตวิเดโอ (MONTEVIDEO) เป็ นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ทส่ี ุด อีกทัง้ ยังเป็ นเมือง
ท่าหลักของประเทศอุรุกวัย เนื่องจากมีขนาดใหญ่มากกว่าเมืองอืน่ ในเประเทศถึงสองเท่า
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ าท่านชมเมืองมอนเตวิเดโอ เมืองหลวงที่มีความสงบ
เรียบร้อยและคลาสสิคที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ด้วยอาคาร
ที่ ก่ อ สร้า งด้ว ยรู ป แบบสถาปัต ยกรรมยุ ค โคโลเนี ย ล
(COLONIAL)
ผ่านชมจตุรสั อินดีเพนเดนต์, ตลาด
ท่าเรือ, ย่านชุมชนเอลพราโดทีแ่ สนโรแมนติค
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MY SUITE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สิบสี่ (อังคารที่ 27 ก.พ. 61)
มอนเตวิเดโอ – บัวโนสไอเรส (อาเจนติน่า )
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น.
นัง่ เรือเฟอร์ร่ี (ชัน้ FIRST CLASS) สู่บวั โนสไอเรส อิสระให้ท่านได้
ชมวิวและพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.15 น.
ถึงท่าเรือบัวโนสไอเรส (BUENOSAIRES) เมืองหลวงของประเทศ
อาร์เจนติน่า
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13.30 น.
บ่าย
คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั INTERCONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านเดินเล่น
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ESQUINA CARLOS GARDEL สเต็กชัน้ เลิศพร้อมชมโชว์ระบํา
แทงโก้ (TANGO SHOW) อันงดงามตระการตา / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม

วันที่สิบห้า (พุธที่ 28 ก.พ. 61)
บัวโนสไอเรส – การ์ตา้ (โดฮา)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านท่องเทีย่ วแบบสบายสบายด้วยการนัง่ รถโค้ชสูเ่ ส้นทางเลียบชายฝัง่ ทะเล (TREN DE LA COSTA)
เพือ่ สัมผัสกับวิถชี ีวติ ของคนท้องถิ่นและสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม จากนัน้ เปลีย่ นอารมณ์การเดินทางด้วย
การล่องเรือสูด่ ินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํ าปาราน่ า (PARANA DELTA) ทีเ่ ต็มไปด้วยบ้านพักตากอากาศ
และร้านอาหารสไตล์อติ าเลียนของเหล่าบรรดาเศรษฐีมาใช้ชวี ติ กันในยามพักผ่อน
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
บ่าย
นําท่านชมกรุงบัวโนสไอเรส และสถานที่สาํ คัญของบัวโนไอเรส
บัว โนสไอเรส ซึ่ ง มี ค วามหมายว่ า อากาศดี ท่ี เ ต็ ม ไปด้ว ย
สถาปัต ยกรรมในยุ ค ที่อ ยู่ ภ ายใต้ก ารปกครองของสเปน เช่ น
ทําเนียบประธานาธิบดี หรือ กาซ่า โรซาดา (CASA ROSADA)
ซึง่ แปลว่าสีชมพู หรือบ้านสีกุหลาบ, มหาวิหารเซนต์มาร์ตนิ (SAN
MARTIN), จตุรส
ั พลาซ่ามายอร์ (PLAZA DE MAYO), มหา
วิหารโรเซอแรตต้า (THE METOPOLITAN CATHEDRAL) ทีฝ่ งั ศพของนายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ตนิ ผู ้
กอบกูอ้ สิ รภาพแห่งอาร์เจนติน่า, ย่านลาโบกา (LA BOCA) ย่านทีอ่ ยู่อาศัยของชนชัน้ แรงงาน มีสสี นั สดใส
หลากหลาย ชม CAMANITO หมูบ่ า้ นแทงโก้ทย่ี งั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ความเป็ นชุมชนเก่าแก่ไว้
ได้อย่างสมบูรณ์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านสู่สนามบิน
22.45 น.
ออกเดินทางสู่การ์ตา้ โดยเทีย่ วบินที่ QR 774
---- บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล -----วันที่สิบหก (พฤหัสบดีที่ 1 มี.ค. 61) อยู่ระหว่างการบิน
23.55 น.
ถึงสนามบินโดฮา อิสระตามอัธยาศัย รอเปลีย่ นเทีย่ วบินทีโ่ ดฮา (1 ชม. 50 นาที)
วันที่สิบเจ็ด (ศุกร์ท่ี 2 มี.ค. 61)
กรุงเทพฯ
02.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ QR 834
13.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
***************************************** เทศกาลคาร์นิวลั แกรนด์อเมริกาใต้...06/10/17

กําหนดการเดินทาง 14 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561
อัตราค่าบริการ
พักห้องคู่ (สายการบินการ์ตา้ ชัน้ ทัศนาจร) ท่านละ
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
*มีตวแล
ั ๋ ้ว (สายการบินการ์ตา้ ) หักท่านละ
ตัวชั
๋ น้ ธุรกิจ (สายการบินการ์ตา้ ) ท่านละ

.-บาท
.-บาท
.-บาท
.-บาท
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** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคานํ้ ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มี
เอกสารยืนยันเท่านั้น**
*** สําหรับท่านที่ตอ้ งการที่นงั ่ ชัน้ ธุรกิจ (เฉพาะช่วงบินข้ามทวีปโดยสายการบินการ์ตา้ ) มี 10 ที่เท่านั้น
* ไม่เอาตัวสายการบิ
๋
นกาต้าร์ หัก
.-บาท
* ไม่เอาตัวช่
๋ วงอืน่ ๆ (7 ครัง้ ) หัก
.-บาท
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะตามรายการ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ (เดอลักซ์)
- ค่าอาหารตามรายการ (เดอลักซ์)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ารถรับส่งตลอดรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบๆ ละไม่เกิน 25 กก. (สําหรับสายการบินกาต้าร์ / ชัน้ ทัศนาจร)
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท(ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และ
เบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วย
จากการเดินทางจากอุบตั ิเหตุหรือสาเหตุอ่ืน ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรค
ประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ พิเศษ ฯลฯ
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 60,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิ ก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 76-89 วัน หักค่ามัดจํา 30,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60-75 วัน ไม่คนื มัดจํา (60,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่าใช้จ่าย 40-60% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วัน หักค่าใช้จ่าย 70-80% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 80-90% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%

อเมริกาใต้ -เทศกาลคาร์ นิวลั 17 วัน QR หน้ า 10

หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทัง้ นี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ
การเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 3 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุป
ร่วมกัน)
- เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้ว หมายถึงท่านยอมรับเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล ้วข้างต้น
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าอุรุกวัย ประมาณ 2,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ แล ้ว)
*** อาร์เจนตินา, บราซิล, เปรู, ชิลี สําหรับคนไทยไม่ตอ้ งทําวีซ่า (อุรุกวัยต้องขอวีซ่า)
*** ต้องฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้เหลืองอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
เอกสารยื่นวีซ่าอุรกุ วัย
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างทีย่ งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสีขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารู ปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านัน้ ) ถ่ายไวไ้ ม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ลม์ หรือโพลา
รอยด์เท่านัน้
3. หลักฐานการงาน
 พนักงานบริษท
ั ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือน และวัน
เข้าทํางาน
 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่ งจากต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ กรณี เกษียณอายุ ใช้สาํ เนาบัตร
ข้าราชการบํานาญ
 เจ้าของกิจการ ทําหนังสือรับรองการทํางานของตัวเอง และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนการค้า กรณี
ไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี
 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชน
ั้ เรียน
4. หลักฐานการเงิน : ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน ไม่รบั กระแสรายวัน (กรุณาปรับ
เป็ นยอดปัจจุบนั )
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน / ในกรณีทอ่ี ายุตาํ ่ กว่า 20 ปี ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร
6. สําเนาใบสําคัญสมรส, หรือหย่า (กรณีทส่ี มรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว) / สําเนาใบสําคัญเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีทเ่ี ด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ
เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทําทีเ่ ขต หรืออําเภอเท่านัน้ พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

อเมริกาใต้ -เทศกาลคาร์ นิวลั 17 วัน QR หน้ า 11

หมายเหตุ (ใช้เวลาการยื่นวีซ่าประมาณเดือนกว่า)
บริษทั จะยื่นเอกสารพร้อมพาสปอร์ตให้สถานทูต ประมาณวันที่ 19-23 มกราคม โดยสถานทูตจะคืนพาสปอร์ต
กลับมาให้ก่อน และจะนําพาสปอร์ตไปติดวีซ่าอีกครัง้ ประมาณวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ (สําหรับท่านทีต่ อ้ งการใช้พาสปอร์ต
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที)่
สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
กรุงเทพฯ
- สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 0-2252-0161-4 ต่อ 132 อัตราค่าบริการ ประมาณ 950 บาท
วัน-เวลาทําการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-12.00 น., 13.00 น.-16.30 น. // วันเสาร์ เวลา 8.30 น.-12.00 น.
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ คลองเตย โทร 0-2240-2057 อัตราค่าบริการ ประมาณ 550 บาท
วัน-เวลาทําการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น.-12.00น., 13.00น.-16.00น.
ต่างจังหวัด
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทร. 053-922-133, 053-200-647
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทร. 074-251-548
- ท่าอากาศยานภูเก็ต โทร. 076-351-128
- ท่าเรือแหลมฉบัง โทร. 038-409-344 โทรสาร. 038-401-112
- ท่าเรือสงขลา โทร. 074-331-206, 074-332-641
- ท่าเรือภูเก็ต โทร. 076-212-108
- ด่านฯ อ.สะเดา จ.สงขลา โทร. 074-301-335
หมายเหตุ
- ราคาฉีดวัคซีนประมาณ 550-950 บาท/เข็ม
- การฉีดวัคซีนหนึ่งครัง้ มีระยะป้ องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
- การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- หลักฐานการฉี ด ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง หรือถ่ายสําเนาเอกสารหน้าหนังสือเดินทาง

