
 

รโิอ เดอ จาเนโร ประตูสู่บราซิลและเป็นหนึ่งในเมืองท่ีงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ชมสุดยอดขบวนพาเหรดของผู้ชนะเลิศการประกวดเทศกาลคาร์นิวัลบน Front Box Seat 

ที่นั่งแถวหน้าสุดที่สามารถชมและต่ืนตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดได้อย่างเต็มที่ 

น า้ตกอกีวัสุ ซึ่งมีความกว้างถึง 4 กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต และมีน ้าตกเล็กๆ รวมกว่า 275 แห่ง ซึ่งครอบคลุมระหว่าง 

เขตแดนอาร์เจนตินาและบราซิล พร้อมน้าท่านชมน ้าตกแบบ Bird Eye View โดยเฮลิคอปเตอร ์

คูซโก ถิ่นอารยธรรมโบราณบนเทือกเขาแอนดีสประเทศเปรู เป็นที่ตั งของอาณาจักรอินคาจักรวรรดิท่ียิ่งใหญ่ที่สุดใน 

ทวีปอเมริกาก่อนยุคโคลัมบัสและยังเป็นทางผ่านไปสู่มาชู ปิคชู นครโบราณที่สาบสูญ 

การาฟาเต้ เมอืงแห่งธารน ้าแข็งขั วโลกใต้ แคว้นพาทาโกเนียของอาร์เจนตินา ชมธารน ้าแข็งมอริโนและอัพซาลา 

ทั ง 2 แห่ง อันเป็นธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานลอส กลาเซีย 

บวัโนสไอเรส เมอืงสมัยใหม่ที่สุดแห่งหนึ่งในละตินอเมริกา โดยมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรม ชีวิตกลางคืนและ 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมจนได้รบัขนานนามว่า ปารีสแห่งอเมริกาใต้ 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ชัยทัวร์  
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

อเมรกิาใต ้เทศกาลคาร์นวิลั 
เดนิทาง: พฤหสับดทีี ่27 กมุภาพนัธ ์– อาทติย์ที ่15 มนีาคม 2563 (18 วนั) 



อเมริกาใต้ เทศกาลคาร์นิวัล | 2 

 

01. พฤหัสบดทีี่ 27 กุมภาพนัธ ์2563        กรุงเทพฯ  
 

22.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรสต์ ROW T  ใช้ประตูทางเข้าที่ 9 
 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 
 

02. ศุกรท์ี่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563           กรุงเทพฯ – ดูไบ – ริโอ เดอ จาเนโร (บราซิล) 
 

01.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 385 (6.55 ชม. / Breakfast) 
05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง  
08.05 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน EK 247 (14.20 ชม. / Breakfast, Lunch)  
15.25 น.       ถึง กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio De Janeiro) หน่ึงในเมืองทีม่ีชัยภูมิที่ตัง้สวยที่สุดของโลก ถูกค้นพบในเดือนมกราคม  
เมื่อปี ค.ศ. 1503 หลังจากที่ประกาศอิสรภาพจากประเทศโปรตุเกส ริโอได้เป็นเมืองหลวงของบราซิลจนถึงปี ค.ศ.1960 ก่อนที่จะยา้ย
เมืองหลวงไปท่ีเมืองบราซิลเลียแทน 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก   PORTO BAY INTERNATIONAL – SEA VIEW ROOM (4*)  หรือเทียบเท่า  (พัก 3 คนื) 
  

03. เสาร์ที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563     ยอดเขาคอรโ์ควาโด – เทศกาลคาร์นิวัล  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านน่ังรถรางไฟฟา้สู่ ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado) ทีม่ีความสูง 710 เมตรจากระดับน้ าทะเลและเป็นที่ประดิษฐาน  
รูปพระเยซู (Christ the Redeemer) เด่นตระหงา่นด้วยความสูง 38 เมตร วัดความกว้างของปลายแขนทั้งสองขา้งได้ 28 เมตร  
มีน้ าหนักถงึ 1.145 ตัน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1921 และได้รับการโหวตใหเ้ป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ของโลกล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. 2007  
ตื่นตากับทัศนียภาพของกรงุริโอ เดอ จาเนโร แบบพาโนรามา 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านกลับเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนและเตรียมตัวส าหรับชมขบวนพาเหรดของงานเทศกาลคาร์นิวัล 

อาหารค่ าที่โรงแรม 
น าท่านร่วม เทศกาลคาร์นวิัลแห่งเมืองริโอ เดอ จาเนโร ที่มีชือ่เสียงทัว่โลก ชมขบวนพาเหรดของเหล่าผู้ชนะเลิศการประกวดใน
เทศกาลคาร์นิวัล (Carnival Champion Parade) ในชุดแฟนซีอันงดงามตระการตาหลากสีสันของนักเต้นนับร้อยทัง้หญิงและชาย  
จากที่นัง่ Front Box Seat ที่สามารถชมขบวนพาเหรดได้อย่างเดน่ชัดที่สุด 
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04. อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563             ยอดเขาชูการ์โลฟ   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf) ซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมของ อ่าวกัวนาบารา (Guanabara) ที่ระดับความสูง 
396 เมตรจากระดับน้ าทะเลให้ท่านชมความงดงามของอ่าวเบื้องล่าง และชื่อของชูการ์โลฟน้ันมาจากรูปร่างลักษณะของยอดเขาซึ่งคล้าย
ก้อนน้ าตาลนั่นเอง จากนั้นน าท่านเที่ยวชมตัวเมืองริโอ เดอ จาเนโร โดยผ่านชม สวนฟลาเมนโก (Flamengo Park) สวนสาธารณะที่
ใหญ่ท่ีสุดของเมือง ลัดเลาะไปตามถนนเลียบชายหาด ผ่านชม สนามเอสตาดิโอ โด มาราคานา (Estadio do Maracana) หรือที่เรียก
กันทั่วไปว่า สนามมาราคานา สนามฟุตบอลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 1950 ที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพ   

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. จันทรท์ี่ 2 มีนาคม 2563          ริโอ เดอ จาเนโร – น ้าตกอีกัวสุ (ฝั่งบราซิล) 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม Royal Portuguese Reading Room หอสมุดกลางทีส่ร้างขึ้นระหวา่งปีค.ศ. 1880 – 1887 และตกแตง่สไตล์โกธิคเรเนสซองส์ 
ถือเป็นห้องสมดุที่ใหญ่ท่ีสุดและทรงคุณคา่ที่สุดของชาวโปรตุเกสที่ยังหลงเหลือไว้ที่ประเทศบราซลิ ภายในบรรจุหนังสือหายากไวก้ว่า 
350,000 เล่ม  จากนั้นน าทา่นแวะถ่ายรูปกับ ขั้นบันไดเซลารอน (Escadaria Selaron) ผลงานของ Jorge Selaron ศิลปินชาวชิลทีี่เขา
ได้เริ่มต้นจากการตกแตง่บันไดบริเวณใกล้บ้านดว้ยแผ่นกระเบื้องเซรามกิหลากสีสันจนผู้คนแถวนั้นเริ่มใหค้วามสนใจ เขาเลยเริม่ตกแต่ง
บันไดทางเดินทั้งหมด 250 ขั้น ดว้ยแผ่นกระเบื้องที่รวบรวมมาทั่วทุกมุมโลก จนปัจจุบันมีจ านวนกว่า 2,000 ชิ้นจากกว่า 60 ประเทศ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

น าท่านสู่สนามบิน 
15.50 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน G3 2074 (2.15 ชม. / Snack) 
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18.05 น. ถึงสนามบิน Foz do Iguacu  จากนั้นน าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติอกิัวซุ (Iguazu National Park) 
ค าวา่ “อิกัวสุ” แปลว่า น้ าตกอันยิ่งใหญ่ น้ าตกนีค้้นพบโดยนักส ารวจชาวสเปน Alvaro Nunes Cabeza De Veca เมื่อปี ค.ศ.1542 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก   BELMOND HOTEL DAS CATARATAS (5*)    หรือเทียบเท่า   (พัก 2 คืน) 
 

06. อังคารที่ 3 มนีาคม 2563              นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน ้าตกอีกัวสุ – ล่องเรือเจ็ทมาคูโค   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของน้้าตกอิกัวสุฝ่ังบราซิล (Brazilian Falls) เที่ยวชมสายน้ าตกอันยิ่งใหญ่ด้วยทางเดินสะพานไม้ที่ออกแบบ
มาเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ชุ่มฉ่ าไปกับสายน้ าอย่างใกล้ชิดที่สุด และขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมความยิ่งใหญ่ของน้้าตกอิกัวสุในอีก

มุมมอง ตื่นตากับความงดงามของน้ าตกทรงเกือกม้าที่เกิดมาจากแม่น้ าริโอ มวลน้ าที่ตกลงมากระทบก้อนหินเบื้องล่างก่อให้เกิดละออง
น้ ากระเซ็นไปท่ัว แล้วปรากฏเป็นรุ้งกินน้ าทอสีสวยสดใส  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านล่องเรือเจ็ทมาคูโค (Macuco Safari) เพื่อชื่นชมกับความงดงามอันยิ่งใหญข่องน้ าตกแห่งนี้อย่างใกล้ชิด  

อาหารค่ าที่โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

07. พุธที่ 4 มีนาคม 2563                           น ้าตกอีกัวสุ (ฝั่งอารเ์จนตินา) – ลิมา 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนสบายๆ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและวิวของน้ าตกจากโรงแรม 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

น าท่านข้ามพรมแดนเพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้้าตกอิกัวสุฝั่งอาร์เจนตินา (Argentina Falls) ชมความงดงามที่ประกอบด้วยน้ าตก 
275 แห่ง ที่มีความสูงระหว่าง 60-82 เมตร มีความกว้างราว 2 ไมล์ครึ่ง นับเป็นน้ าตกที่ถือว่ากว้างที่สุดในโลก น้ าตกส่วนใหญ่อยู่ใน
อาร์เจนตินาราว 90% และไม่ได้มีน้ าติดต่อกันเป็นผืนเดียว บางตอนเป็นซอกหินบางตอนเป็นหน้าผา น้ าตกบางแห่งไหลเอื่อยๆ ในแม่น้ า
มีเกาะแก่งน้ าค่อนข้างเชี่ยวกระทบกับโขดหินท าให้ละอองน้ ากระจายเป็นวงกว้าง จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนกลับมายังฝ่ังบราซิล 
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อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

หลังอาหาร น าทา่นสู่สนามบิน Foz do Iguacu   

20.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน LA 2442 (4.05 ชม. / Refreshment) 
22.50 น. ถึงสนามบินกรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงของประเทศเปรู 

ที่พัก  HOTEL COSTA DEL SOL WYNDHAM LIMA AIRPORT (4*)   หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 
 

08. พฤหัสบดทีี่ 5 มีนาคม 2563                                          ลิมา – คูซโก  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่สนามบิน 
10.29 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน LA 2021 (1.31 ชม. / Food for purchase) 
12.00 น. ถึง สนามบินเมืองคูซโก (Cusco) ทันทีท่ีก้าวลงจากเครื่องบิน รับรองว่าท่านจะหลงใหลกับเมืองสีชมพูน้ี            
เมืองคูซโกเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอินคา ชื่อคูซโก เป็นภาษาเกวชัว แปลว่า “ศูนย์กลางของโลก”  
ย้อนไปถึงช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นผลงานของ “อินคา ปาชาคูเตค” ผู้ก่อสร้างเมืองนี้ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

ชม โบสถ์โกริกันชา (Coricancha Temple) ซึ่งเป็นส่วนผสมของวัฒนธรรมอินคาและตะวันตก อดีตเคยเป็นโบสถ์ส าคัญของชาวอินคา 
หลังจากที่ชาวสเปนอพยพเข้ามา ได้มาสร้างโบสถ์ซานโต โดมิงโก ขึ้นมาแทนที่ เชื่อกันว่าอุทิศให้กับสุริยเทพ จึงท าให้โบสถ์แห่งนี้มีอีกชื่อ
หนึ่งว่าวิหารสุริยเทพ ชม ป้อมซัคไซอัวมัน (Sacsayhuaman) ป้อมปราการโบราณที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดในบรรดาโบราณสถาน
รอบเมืองคูซโก เป็นด่านแรกในการคุ้มกันเมืองคูซโก นักโบราณคดีเชื่อว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอินคา 
เพราะมีเนื้อท่ีใหญ่โตจุคนได้นับพันคน มีลานประกอบพิธีและยังมีห้องหับจ านวนมาก บางส่วนเป็นคลังอาวุธ ภายหลังสงครามสเปนได้
ทุบท าลายบางส่วนของสถานที่แห่งนี้เพื่อเอาหินไปสร้างอาคารในเมืองคูซโก 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก   HOTEL BELMOND MONASTERIO CUSCO (4*)   หรือเทียบเท่า 
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09. ศุกรท์ี่ 6 มีนาคม 2563                                   คูซโก – มาชู ปิคช ู
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ชม เมืองโมเรย์ (Moray) อันเป็นท่ีตั้งของนาขั้นบันไดทรงกลม (The Circled Terraces) ซึ่งชาวอินคาใชเ้ป็นที่ทดลองทางการเกษตร โดย
การน าพืชต่างถิ่นมาผสมพันธุ์กัน แล้วลองปลูกในท่ีๆอากาศแตกต่างกัน ชม นาเกลือมาราส (Maras Salt Flats) เป็นนาเกลือท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาของชาวอินคา โดยใชน้้ าจากล าธารท่ีท าปฏิกิริยาระเหยจนกลายเป็นเกลือ โดยน้ าเกลือจากธรรมชาติจะไหลลงมา จึงเห็นได้ว่า
นาเกลือแบบชาวอินคาจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดและเป็นช่องส่ีเหล่ียมเรียงอยู่แต่ละช่อง มีสีไม่เหมือนนาเกลือท่ีเคยเห็น  
เพราะนาเกลือปกติใช้น้ าจากน้ าทะเลแต่นาเกลือของชาวเปรูเป็นน้ าเกลือจากธรรมชาติ ซึ่งเมื่อน้ าโดนแดดก็จะระเหยกลายเป็นไอและ
หลงเหลือเกลือบริสุทธ์ไว้นั่นเอง 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านตามรอยอารยธรรมชาวอินคาบนเส้นทาง Secret Valley ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาที่สูงใหญ่ ท่านจะพบผู้คนที่ยังแต่งกายด้วยชุด
พื้นเมือง ซึ่งหมวกที่ชาวบ้านสวมใส่นั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามาจากชนเผ่าใด เข้าสู่ เมืองโอยันไตตามโบ (Ollantaytambo) หมู่บ้าน
ขนาดเล็ก ซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานความรุ่งเรืองของชาวอินคา เดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อขึ้น รถไฟขบวนพิเศษ  น าท่านไต่ขึ้น
เทือกเขาแอนดีสอันลึกลับ ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของอูรูบัมบ้าแคนยอนเลียบแม่น้ าที่ไหลคดเคี้ยวไปตามเชิงผาเพื่อมุ่งสู่เมืองโบราณ 
ในหุบเขา มาชู ปิคชู (Machu Pichu)   

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก   HOTEL INKATERRA MACHU PICHU (5*)   หรือเทียบเท่า   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

10. เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563                                มาชู ปิคชู – คูซโก 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม มาชู ปิคชู หรือ “นครท่ีสูญหาย” ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ  
3,000 ฟุต ในปี ค.ศ.1983  องค์การยูเนสโกได้ก าหนดให้เป็นมรดกโลกและเมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ยัง ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่จากการลงคะแนนทั่วโลก ด้วยการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบแบบแผนและระบบการชลประทานที่ดีเยี่ยม 
นับเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบแห่งหน่ึงในโลก และมีความสวยงามโดดเด่นที่สุดในด้านชัยภูมิที่ตั้งและการเดินทางเข้าชม  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
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เพลิดเพลินกับการเดินเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศการด าเนินชีวิตของชนท้องถิ่น  เดินดูสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ ผ้าทอลวดลาย
งดงาม พรมสีสวยบาดใจ งานไม้แกะสลักแปลกตา ก่อนนั่งรถไฟเดินทางกลับเมืองคูซโก 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก   HOTEL BELMOND MONASTERIO CUSCO (4*)   หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. อาทิตยท์ี่ 8 มีนาคม 2563                                                      คูซโก – ลิมา 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

10.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน LA 2022  (1.32 ชม. / Food for purchase) 
12.02 น.  ถึงสนามบินกรุงลิมา  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าชม กรุงลิมา เมืองหลวงที่ยังคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไว้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1535  โดยชาวสเปนชื่อ 
ฟรานซิสโก ปิซาโร และในปี ค.ศ.1991 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ผ่านชม จตุรัสอาร์มาส 
(Plaza De Armas) ตึกท าเนียบรัฐบาล ซึ่งเด่นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  ชม The Basilica Cathedral of Lima เป็นโบสถ์
คาทอลิกที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1535  ชม พิพิธภัณฑ์ทองค้า (Gold Museum) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุซึ่งท าด้วยทองค าของ
ชาวเปรูมาตั้งแต่อดีตกาล 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก   AC HOTEL BY MARRIOTT (4*)   หรือเทียบเท่า 
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12. จันทร์ที่ 9 มนีาคม 2563                                  ลิมา – บัวโนสไอเรส (อารเ์จนตินา) 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่สนามบิน 
12.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน LA 2429 (4.22 ชม. / Refreshment) 
18.47 น.  ถึงสนามบินกรุงบัวโนสไอเรส ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและดา่นศลุกากร  

อาหารค่ าที่ภัตตาคารพร้อมโชว์ระบ าแทงโก 

ที่พัก    HOTEL SOFITEL BUENOS AIRES (4*)   หรือเทียบเท่า 
 

13. อังคารที่ 10 มีนาคม 2563                 บัวโนสไอเรส – การาฟาเต ้
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านสู่สนามบิน Aeroparque Jorge Newbery 

อาหารกลางวันท่ีสนามบินตามอธัยาศยั 

14.10 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AR 1810 (3.15 ชม. / Snack) 
17.25 น.       ถึง เมืองการาฟาเต้ (Calafate) เมืองเล็กๆ และอดีตศูนย์กลางปศุสัตว์ที่ส าคัญ ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญของ
ดินแดนพาทาโกเนีย  และเปรียบดั่งปากทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติลอส  กลาซิอาเรส (Los Glaciares) ซึ่งเต็มไปด้วยธารน้ าแข็งอัน
สวยงามและได้รับรองให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก   HOTEL MIRADOR DEL LAGO (4*)  หรือเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. พุธที่ 11 มีนาคม 2563                         ธารน ้าแขง็อพัซาลา 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เปอร์โต บานเดอรา (Puerto Bandera) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซานตาครูซของประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งอยู่ห่าง 
จากการาฟาเต้ไปประมาณ 47 กม. ลงเรือทัศนาจรสู่ ธารน้้าแข็งอัพซาลา (Upsala Glacier) ตื่นตากับธารน้ าแข็งที่มีความกว้างถึง  
4 กิโลเมตร และชมก้อนน้ าแข็ง (Icebergs) ขนาดต่างๆ ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกัน จากนั้นน าท่านสู่เส้นทางชมธรรมชาติเอสตันเซีย  
คริสตินา (Estancia Cristina)  



อเมริกาใต้ เทศกาลคาร์นิวัล | 9 

 

อาหารกลางวันแบบ Packed Lunch 

น าท่านเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งดว้ยการน่ังรถ 4x4 วิ่งขึ้นเขาไปตามเส้นทางชมธรรมชาติจนถึงจุดที่เรียกว่า Upsala 

Viewpoint ดื่มด่ ากับบรรยากาศของวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา จากนั้นเดินทางกลับเมืองการาฟาเต้ 
อาหารค่ าที่โรงแรม 

 

 

 

 

 

 
  

15. พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563                                  ธารน ้าแขง็มอริโน – บัวโนสไอเรส  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางไปชมความงามของ ธารน้้าแข็งมอริโน (Moreno Glaciers) ที่สูงถึง 60 เมตรและกว้างถึง 5 กม. มีความหนาของชั้นน้ าแข็งถึง 
170 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลอส กลาเซีย  (Los Glaciers National Park) ถูกค้นพบโดยนักส ารวจชื่อ Francisco Moreno 
เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งน้ าแข็ง (Ice Field) ขนาดใหญ่ โดยมีปริมาณน้ าส ารองมากเป็นอันดับสามของโลกและเป็นหนึ่งในธารน้ าแข็งที่ไม่มี
การหดตัว (Receding) ตื่นตะลึงกับสีฟ้าของธารน้ าแข็งพร้อมทั้งฟังเสียงอันกึกก้องยามธารน้ าแข็งแตกตัวลงสู่พื้นน้ าเบื้องหน้า   
ท่านสามารถเดินชมธารน้ าแข็งได้อย่างใกล้ชิดตามใจปรารถนาด้วยทางเดินไม้ที่ทอดตัวไปรอบป่าสนจนไปส้ินสุดบริเวณหน้าผา ซึ่งตั้งอยู่
ฝ่ังตรงข้ามกับธารน้ าแข็ง ตลอดเวลาจะได้ยินเสียงดังราวเสียงระเบิดกึกก้อง เมื่อก้อนน้ าแข็งขนาดใหญ่แตกตัวตกลงสู่ผืนน้ า 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์น้้าแข็ง (Glaciarium) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดของเมืองซึ่งภายในแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธารน้ าแข็งที่มีอยู่
ในประเทศอาร์เจนตินาให้ผู้เข้าชมได้ศกึษา ชมบาร์ที่ทุกอย่างท ามาจากน้ าแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ เป็นต้น โดยทางบาร์
จะมีเส้ือกันหนาวเตรียมไว้ให้ทุกท่านส าหรับสวมใส่เมื่อเข้าไปด้านใน ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านในตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลา น าท่านสู่สนามบิน 

อาหารค่ าที่สนามบินตามอัธยาศัย 

20.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AR 1821 (2.55 ชม. / Snack) 

23.15 น.  ถึงสนามบิน Aeroparque Jorge Newbery กรุงบัวโนสไอเรส 

ที่พัก   HOTEL HILTON BUENOS AIRES (4*)   หรือเทียบเท่า 
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16. ศุกรท์ี่ 13 มีนาคม 2563               บัวโนสไอเรส – ดูไบ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
ให้ท่านได้พักผ่อนสบายๆ ตามอัธยาศัย 
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
น าท่านชม กรุงบัวโนสไอเรส ย่านใจกลางเมือง “ซองโตร” ย่านพลาซ่า เดอ มาโย บริเวณที่ตั้งท าเนียบรัฐบาล ตึกรัฐสภาท าเนียบ
ประธานาธิบดี หรือที่มีชื่อเรียกว่า “ลา กาซาโร ซาดา” (La Casa Rosada) แปลว่าบ้านสีกุหลาบ เพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตั้ง
ตระหง่านอยู่หน้าจัตุรัสมาโย ที่จะมีทหารองค์รักษ์ในเครื่องแบบสีน้ าเงินออกมาเดินพาเหรดประจ าการ   
ชม มหาวิหารใหญ่โรเซอแรตต้า (Metropolitan Cathedral) ที่ฝังศพของนายพลโฮเซ เดอ ซานมาร์ติน ผู้กอบกู้อิสรภาพแห่ง
อาร์เจนตินา ชมทหารยามที่แต่งกายในเครื่องแบบเกรอนาดิเยร์อย่างสง่างามหน้าวิหาร  
น าท่านชม ย่านลาโบกา (La Boca) ย่านท่ีอยู่อาศัยของชนชั้นแรงงาน มีบ้านเรือนสีสันสดใสหลากหลายจนลายตา ได้รับการก่อตั้งขึ้นใน
กลางศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของกรรมกรท่าเรือ โดยได้ตั้งอยู่ติดริมน้ าพอดี ย่านนี้ได้ชื่อว่ามีบ้านเรือนที่สร้างด้วยสังกะสีแต่มี
การน าสีแปลกๆมาทา  

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

หลังอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 248  (18.35 ชม. / Dinner, Lunch)  
 
 
 
 
 
 
 
 

17. เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563                           ดูไบ 

23.55 น. ถึงสนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พักเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
 

18. อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563                           ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

03.05 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน EK 384 (6 ชม. / Breakfast) 
12.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

- กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิง่ 
 

หมายเหตุ    ก าหนดการน้ีอาจมกีารเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผู้เดินทางไม่ต่ ากว่า 15 ท่าน) 384,900.-บาท 

ท่านละ (ผู้เดินทางไม่ต่ ากว่า 10 ท่าน) 416,900.-บาท 

พักเดี่ยว เพิม่ท่านละ 88,900.-บาท 
 

 หมายเหตุ     -      อัตรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเอมเิรสต์ (EK) 
  28 FEB EK 385 BKK – DXB 01.05 – 05.00 
  28 FEB EK 247 DXB – GIG 08.05 – 15.25 

    13 MAR EK 248 EZE – DXB 22.20 – 23.55+1 
  15 MAR EK 384 DXB – BKK 03.05 – 12.05 

- ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร เริม่ตน้ท่ี 80,000.-บาท ถึง 97,000.-บาท 
- ค่าตัว๋เครื่องบินชั้นธุรกิจ เริ่มต้นที ่244,000.-บาท ถึง 279,000.-บาท 
- ค่าภาษีน้ ามัน อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ ณ วันท่ีออกตั๋ว  

ทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิม่หากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 

อัตรานี รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสายการบินในประเทศ ชั้นทัศนาจรตามรายการ 
02 MAR G3 2074 GIG – IGU 15.50 – 18.05 
04 MAR LA 2442 IGU – LIM 20.45 – 22.50 
05 MAR LA 2021 LIM – CUZ 10.29 – 12.00 
08 MAR LA 2022 CUZ – LIM 10.30 – 12.02 
09 MAR LA 2429 LIM – EZE 12.25 – 18.47 
10 MAR AR 1824 AEP – FTE 14.10 – 17.25 
12 MAR AR 1821 FTE – AEP 20.20 – 23.15  

2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเล้ียง ตามรายการ 
4. น าเที่ยวโดยรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
5. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ขนสัมภาระ ท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกนิ 23 กิโลกรัม) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท  

- ผู้เอาประกันภัยอายตุ่ ากว่า 16 ปี หรือ อายุมากกวา่ 75 ปี ความคุ้มครอง 50% จากวงเงินขา้งต้น 
8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานี ไมร่วม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเอมเิรสต ์
2. ค่าหนังสือเดินทาง 
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพเิศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
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การส้ารองการเดินทาง     

           - ช าระมัดจ าท่านละ 100,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           - ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย 
              ตามที่เกดิขึ้นจรงิ 

 

การชา้ระผ่านธนาคาร 

บัญชีออมทรัพย์   บจ.ชัยทวัร์ 1984  
 -   ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสาธุประดิษฐ์    เลขที่ 171-4-29914-4 
 -   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 031-401413-1 
 -   ธนาคารกรงุไทย    สาขาถนนจันทน์  เลขที่ 036-0-18827-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอ่  :    ซงั  /  ไปร์ท      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123 ,  124                

               Line ID: @chaitour         E-mail: outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119    
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