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10 วัน แกรนด์ ชิลี และเกาะอีสเตอร์
วันแรก
09.00 น.
11.30 น.

18.35 น.
23.40 น.

กรุ งเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินแอร์ ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8
อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ มหานครปารี ส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินแอร์ ฟร้านซ์ เที่ยวบิน AF165 (ใช้เวลาบินประมาณ
12.20 ชั่วโมง) เพลิ ดเพลิ นกับภาพยนตร์ หลากหลายกับจอที วีส่วนตัวทุ กที่ นั่ง สายการบินฯ มี บริ การ อาหาร
กลางวัน และอาหารค่า บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินชาลส์ เดอโกว์ (CDG) นครปารี ส ประเทศฝรั่งเศส แวะเปลี่ยนเครื่ องเป็ นเที่ยวบิน AF406
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี และ ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG)
ออกเดินทางจากสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) สู่ สนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี สัมผัสประสบการณ์บิน
ข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใช้เวลาบินประมาณ 14.30 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารค่า และ อาหารเช้ าบนเครื่ องบิน
วันทีส่ อง

ซานเตียโก (ชิล)ี , ซิตที้ วั ร์ , พระราชวังโมนิดา

10.10 น.

เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่า นเที่ ยวชมความยิ่งใหญ่ข องเมืองซานเตี ย โก (Santiago) เมืองหลวงและเมื องที่ ใ หญ่ ที่ สุดของประเทศ
ชิลี ตั้งอยู่ที่ระดับความสู ง 520 เมตร (1,700 ฟุต) ในหุ บเขาตอนกลางของประเทศ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของแคว้น
ซานเตียโกเมโทรโพลิแทน กว่าสามศตวรรษที่การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ องได้เปลี่ยนให้ซานเตียโก
เป็ นเขตนครหลวงที่ ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ งในละตินอเมริ กา พร้อมๆ กับการพัฒนาเขตชานเมืองอย่างกว้างขวาง
ศูนย์การค้าหลายสิ บแห่ ง และสถาปั ตยกรรมที่น่าประทับใจ รวมทั้งมีระบบโครงสร้ างพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของละตินอเมริ กา เช่ น ซานเตียโกเมโทร (Santiago Metro) และระบบใหม่ "โกสตาเนรานอร์ เต” (Costanera
Norte)" เป็ นระบบขนส่ งของย่านกลางกรุ ง เชื่ อมระหว่างด้านตะวันออกสุ ดไปด้านตะวันตกสุ ดของเขตเมื อง
ภายในเวลา 15 นาที

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ลิ้มลองเมนู ปูยกั ษ์อล้าสก้า)

บ่าย

นาท่านชมย่าน เบอร์ นาโด โอ ฮิ กกิ้ น อเวนิ ว (Bernardo O Higgins Avenue) หรื อที่ชาวชิ ลีรู้จกั ในนาม La
Alameda หมายถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นปอปล่า นับเป็ นถนนสายหลักของเมืองซานเตียโก และเป็ นย่านเมืองเก่าที่
ยังคงความคลาสสิ ค นาท่านแวะถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง (Santiago city hall) จากนั้นนาท่านสู่ ยา่ นจตุรัสพลาซ่ า
เดอะ อาร์ม (Plaza De Arm) อันเป็ นจตุรัสที่ต้ งั ของสถานปั ตยกรรมโบราณต่างๆมากมาย นาท่านเข้าชมมหาวิหาร
แห่งซานเตียโก (Cathedral of Santiago) เป็ นมหาวิหารที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอคลาสสิ คสร้างตั้งแต่ปี 1748 แล้ว
เสร็ จในปี 1800 นาท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่ งนี้ นาท่านเข้าชมบริ เวณด้านหน้าของพระราชวัง
โมนิดา (La Moneda Palace) ซึ่งปัจจุบนั คือ ทาเนียบประธานาธิบดีของประเทศชิลี และใช้เป็ นสถานที่ราชการของ
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กระทรวงต่างๆของประเทศชิ ลี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและถ่ ายรู ปบริ เวณลานด้านหน้า พระราชวังแห่ งนี้
ออกแบบโดย โจแอนควิน โทเอากา สถาปนิ กชาวอิตาเลี่ยน สร้างขึ้นในปี 1784-1805 ในแบบสถาปั ตยกรรมนีโอ
คลาสสิ ค และมี เสาโรมันขนาดใหญ่ต้ งั ตระหง่านเป็ นซุ ้มประตู ความสวยงามและเก่าแก่ ของพระราชวังแห่ งนี้
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ อีกด้วย ได้เวลานาท่านเชคอินโรงแรมที่พกั เพื่อให้ท่านได้พกั ผ่อน
อิริยาบถก่อนอาหารค่า
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Plaza San Francisco Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เกาะอีสเตอร์ , รู ปปั้ นปริศนาโมอาย (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า
07.00 น.
09.25 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA 841 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.35 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบิน อีสลา เดอ ปาชัวร์ บนเกาะอีสเตอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

บ่าย

นาท่านชมเกาะอีสเตอร์ เป็ นเกาะขนาดเล็กที่ถือว่าตั้งอยูโ่ ดดเดี่ยวแห่ งหนึ่ งของโลก โดยเกาะนั้นมีพ้ืนที่เพียง 160
ตารางกิ โลเมตร มีความยาว 25 กิโลเมตร แต่ถึงแม้วา่ เกาะจะมีขนาดเล็ก แต่ประวัติศาสตร์ ของเกาะอีสเตอร์ น้ นั
ยิง่ ใหญ่เกินขนาดของเกาะเป็ นหลายเท่าตัวเลยโดยสิ่ งก่อสร้างที่ถือว่าเป็ นตัวแทนของประวัติศาสตร์ ของเกาะแห่ ง
นี้ คือ รู ปสลักหินขนาดยักษ์ หรื อที่รู้จกั ในนาม “โมอาย” (Moai) แม้วา่ จะไม่มีใครรู ้ที่มาของชาวพื้นเมืองบนเกาะ
แต่ชาวพื้นเมื องก็ได้สร้ างรู ปสลักยักษ์ข้ ึน ซึ่ งสร้ างจากหิ นและกากแร่ ภูเขาไฟหรื อหิ นบะซอลต์ซ่ ึ งรู ปสลักในยุ
กแรกจะเป็ นรู ปสลักคนนัง่ คุกเข่าในช่วงประมาณ ค.ศ. 380 ในยุคถัดมาเริ่ มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1100 จะสลักเป็ นรู ปที่
เรี ยกว่า โมอาย (Moai) ซึ่ งเป็ นที่โดดเด่นทัว่ ไปบนเกาะ โมอาย เป็ นรู ปปั้ นหิ นซึ่ งมีรูปร่ างคล้ายมนุ ษย์และส่ วน
ศีรษะมีขนาดใหญ่เด่นชัด โมอายถูกพบมากกว่า 600 ตัว กระจายอยูท่ วั่ เกาะอีสเตอร์ ในอุทยานแห่ งชาติลาปานุ ย
ประเทศชิลี โมอายเกือบทั้งหมดที่พบนั้นถูกแกะสลักมาจากหิ นก้อนเดียว แต่ก็มีบางตัวซึ่ งมี Pukau ลักษณะคล้าย
หมวกเป็ นชิ้นต่างหากอยูบ่ นศีรษะ โมอายเกือบทั้งหมดถูกแกะสลักมาจากเหมืองหิ นที่ราโน ราราคู (Rano Raraku)
ซึ่ งเป็ นที่ที่พบโมอายอยู่กว่า 400 ตัว อยูใ่ นกระบวนการแกะสลักซึ่ งใกล้เสร็ จสมบูรณ์ นาท่านเดินทางสู่ อุทยาน
แห่ งชาติลาปานุ ย ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 เพื่อถ่ายรู ปกับโมอาย
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สัญลักษณ์แห่ งเกาะอีสเตอร์ นาท่านถ่ายรู ปกับ โมอาย 7 ตัว หรื อที่รู้จกั กันในนาม อาฮู อากิวี (Ahu Akivi) สร้าง
ขึ้นโดยกษัตริ ย ์ โฮตู มาตูอา (King Hotu Matua) จากนั้นนาท่านสู่ บริ เวณที่เชื่ อว่าเป็ นที่ทาหมวกของโมอาย หรื อที่
รู ้จกั ในนาม ปูนาเปา (Puna Pau Quarry) ซึ่ งเป็ นอีกชิ้นส่ วนที่สาคัญของโมอายที่สร้างเหมือนมีหมวกบนหัว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Taha Tai Hotel *** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ ี่

เกาะอีสเตอร์ – ราโน ราราคู

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ตอนใต้ของเกาะอีสเตอร์ เพื่อไปชมความมหัศจรรย์ของทุ่งโมอาย ณ เหมืองหิ น ราโน ราราคู
(Rano Raraku) ซึ่ งเป็ นที่ที่พบโมอายอยูก่ ว่า 400 ตัว อยูใ่ นกระบวนการแกะสลักซึ่ งใกล้เสร็ จสมบูรณ์ จากการ
ค้นพบรู ปปั้ นที่ยงั แกะสลักอยูค่ รึ่ งๆกลางๆนั้น ทาให้มีการสันนิ ษฐานว่าเหมืองหิ นได้ถูกทิ้งร้างไปอย่างกะทันหัน
นอกจากนั้นในการค้นพบโมอายเกือบทั้งหมดอยูใ่ นสภาพล้มนอน เชื่ อว่าชาวพื้นเมืองบนเกาะเป็ นผูท้ าให้มนั ล้ม
ลักษณะที่เด่นชัดของโมอาย คือส่ วนหัว แต่ก็มีโมอายหลายตัวซึ่ งมีส่วนหัวไหล่ แขน และลาตัว ซึ่ งเป็ นโมอายที่
พบหลังจากถูกฝั งมานานนับปี ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างโมอายนั้นยังไม่เป็ นที่แน่ชดั และมีการ
สั น นิ ษ ฐานกัน ไปต่ า งๆนานา ข้อ สั น นิ ษ ฐานที่ แ พร่ ห ลายมากคื อ โมอายถู ก แกะสลัก โดยชาวโพลิ เ นเชี ย น
(Polynesian) ซึ่ งอาศัยอยูบ่ นเกาะนี้ เมื่อกว่า 1,000 ปี มาแล้ว ข้อสันนิ ษฐานเชื่ อว่าพวกโพลิเนเชี ยนอาจสร้างโมอาย
ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนถึงบรรพบุรุษผูล้ ่วงลับ หรื ออาจจะเป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความสาคัญ ณ สมัยนั้นหรื ออาจจะเป็ นสัญลักษณ์
แสดงสถานะของครอบครัว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของทุ่งโมอายนับร้อยตัว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (Lunch box)

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ ปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่ งเกาะอีสเตอร์ จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับโมอาย อาฮูตองการิ กิ
(Ahu Tongariki) ซึ่ งเป็ นโมอายที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะอีสเตอร์ จากนั้นนาท่านชมโมอาย Ahus Nau Nau และ โม
อาย Ature Huke และชมโมอาย Pukau ลักษณะคล้ายหมวกเป็ นชิ้นต่างหากอยูบ่ นศีรษะ ซึ่ งแตกต่างจากโมอาย
โดยทัว่ ไปที่นิยมแกะสลักจากหิ นก้อนเดียว ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พกั

ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Taha Tai Hotel *** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)
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วันที่ห้า

เกาะอีสเตอร์ – ซานเตียโก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมและเก็บภาพความสวยงามของปากปล่องภูเขาไฟราโนเกา (Rano KAu Volcano) จากนั้นนาท่านสู่
จุ ดชมวิว ที่ ท าให้ ส ามารถเห็ นปากปล่ องภู เขาไฟได้อย่า งชัดเจน ได้เ วลานาท่ า นเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ ้า นโอรองโก
(Orongo Ceremonial Village) หมู่บา้ นที่ใช้จดั พิธีการเลือกหัวหน้าเผ่า ผูค้ รองเกาะ โดยการที่ชายหนุ่มที่มีความ
แข็งแกร่ งกระโดดลงหน้าผา และ ว่ายน้ าข้ามไปยังเกาะนก เพื่อไปนาไข่นกแล้วว่ายน้ ากลับมายังเกาะอีสเตอร์ เป็ น
พิธีการเลื อกผูน้ าของชาวลาปานุ ยมาช้านาน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของเกาะนก
และเกาะอีสเตอร์ ตลอดจนบ้านพักอาศัยของชาวเมืองในสมัยก่อน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

13.00 น.
15.00 น.
21.45 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน อีสลา เดอ ปาชัวร์ บนเกาะอีสเตอร์
ออกเดินทางสู่ เมืองซานเตียโก ประเทศชิลี โดยเที่ยวบิน LA842
เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Plaza San Francisco Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

ซานเตียโก – เปอร์ โตนาตาเลส - อุทยานแห่ งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่

เช้า
08.30 น.
11.00 น.
14.10 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซานเตียโก
ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก สู่ สนามบินเปอร์โตนาตาเลสโดยเที่ยวบิน LA…..
เดินทางถึงสนามบินเปอร์โตนาตาเลส
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ (Torres del Paine National Park) อีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่ มีชื่อเสี ยงของภู มิภาคมากายาเนสและลาอันตาร์ ตีกาชี เลนา (Magallanes and Antartica Chilena
Region) โดยอุทยานแห่ งนี้ อยูห่ ่ างจากเมืองปอร์ โต นาตาเลส (Puerto Natales) ไปทางตอนเหนือประมาณ 112
กิโลเมตร (70 ไมล์) และอยูห่ ่ างจากเมืองปุนตาอาเรนัส (Punta Arenas) ประมาณ 312 กิโลเมตร (194 ไมล์) ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของ Patagonia Cordillera del Paine อุทยานแห่ งชาติมีพ้ืนที่ครอบคลุม ภูเขา ธารน้ าแข็ง ทะเลสาบ
แม่น้ า รวมไปถึงพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ของชิเลียนปาตาโกเนีย (Chilean Patagonia) ภูมิทศั น์ของอุทยานแห่ งนี้ มี
จุดเด่นอยู่ที่ เทือกเขากอร์ ดิเยร่ า (Cordillera del Paine) หิ นแกรนิตที่เวลาสะท้อนแสงแดด สี สวยจับใจ เป็ น
ศูนย์กลางของอุทยานและมีเขตติดต่อกับ Bernardo O'Higgins National Park และ Los Glaciares National Park
ของอาร์ เจนติน่า และเป็ นหนึ่งในเทือกเขาที่ทา้ ทายสาหรับนักปี นเขา นอกจากนี้ ยงั มีธารน้ าแข็งเกรย์ Grey Glacier
ที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบชื่ อเดียวกัน อุทยานแห่ งนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1959 และองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้
ประกาศให้ เป็ นมรดกโลก World Biosphere Reserve ในปี ค.ศ. 1978 อุทยานตั้งอยูป่ ลายสุ ดทางทิศใต้ของทุ่งน้ า
แข็งใต้ ภูมิทศั น์ประกอบไปด้วยธารน้ าแข็งหลายแห่ ง ทะเลสาบ ลากูน และมีแม่น้ าสามสายไหลเข้าสู่ เขตอุทยาน
ได้แก่ แม่น้ าปิ งโก (Pingo) แม่น้ าไพเน่ (Paine) และแม่น้ าดิกสัน (Dickson) ที่มีเฉดสี ของน้ าแตกต่างกันตั้งแต่ น้ า
เงินไปจนถึงเขียว และยังก่อให้เกิ ดน้ าตกสาคัญสามแห่ งคือ น้ าตกไพเน่ (Paine) น้ าตกซัลโต้ กรานเด้ (Salto
Grande) และน้ าตกซัลโต้ ชิกโก้ (Salto Chico)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Lago Grey Hotel**** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

อุทยานแห่ งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ – ปุนตาอาเรนัส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมทิวทัศน์และบันทึกภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ ตั้งแต่ธารน้ าแข็ง ทะเลสาบและลากูน ตลอดจน
ธารน้ าตลอดทางโดยมีจุดหมายสาคัญของการเดินทางชมความงามของอุทยานแห่ งนี้ คือ มิราดอร์ ลาส ตอร์ เรส
(Mirador Las Torres) จุดชมเสาหิ นแกรนิตยักษ์สัญลักษณ์ของอุทยานแห่ งชาติ ทอเรส เดลไพเน่ ซึ่ งมีความหมาย
ว่า เสาหิ นของไพเน่ ตามชื่ อเสาหิ นสามเสานี้ เอง เสาหิ นแกรนิ ตแห่ งนี้ ถูกธารน้ าแข็งแกะสลักไว้กว่า 12 ล้านปี ที่
แล้ว ยอดหอคอยเสาหิ นที่สูงที่สุดคือ ไพเน่ กรานเด้ (Paine Grande) สู ง 3,050 เมตร (10,000 ฟุต) แต่ยอดหอคอย
เสาหิ นที่มีชื่อเสี ยงที่สุดและเป็ นที่นิยมบันทึกภาพมากที่สุดคือ คัวนอส เดล ไพเน่ (Cuernos del Paine หรื อที่รู้จกั
ในนาม แตรไพเน่ Paine Horns) ได้เวลานาท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปุนตาอาเรนัส (Punta Arenas) เมืองหลวงแคว้นมากายาเนสและลาอันตาร์ ตีกาชีเลนา แคว้น
ใต้สุดของชิลี เป็ นเมืองใหญ่ที่สุดทางซี กโลกใต้บนเส้นรุ ้งที่ 46 เดิมได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็ นทางการเป็ น มากายาเนส
ในปี ค.ศ. 1927 แต่เปลี่ยนกลับมาใช้ ปุนตาอาเรนัส เหมือนเดิมในปี ค.ศ. 1938 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 เป็ นหนึ่งใน
สองเมืองของชิ ลีที่เป็ นเมืองท่าปลอดภาษี เมืองตั้งอยูข่ า้ งช่องแคบแมกเกนแลน มีความสาคัญด้านภูมิศาสตร์ ของ
เมืองทาให้เมืองมีความสาคัญด้านการทหารในคาบสมุทรแอนตาร์ กติก ในศตวรรษที่ 20 และ 21 นาท่านชมเมือง
ปุนตาอาเรนัส (Puta Arenas) เมืองซึ่ งได้รับอิทธิ พลและสถาปั ตยกรรมในแบบสเปน นาท่านชมจตุรัสพลาซ่ า เดอ
อาร์ม (Plaza de Arm) ซึ่ งเป็ นจตุรัสใจกลางเมือง อันเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ย ์ Fernando de Magellan ซึ่ งชาวเมืองให้
การนับถือเป็ นอย่างมาก และมีเรื่ องเล่าว่า หากได้จุมพิศที่นิ้วเท้าของรู ปปั้ นนี้ ท่านจะมีโอกาสได้กลับมาเยือนเมือง
นี้อีกครั้ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความน่าประทับใจ

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Puta Arenas Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด
เช้า
07.00 น.
09.33 น.
14.18 น.
16.45 น.

วันทีเ่ ก้า

ปุนตาอาเรนัส – ซานเตียโก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินปุนตาอาเรนัสเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินปุนตาอาเรนัส สู่ สนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA… (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่านเชคอินสายการบินสายการบิน แอร์ฟร้านซ์
ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก (SCL) สู่ สนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) โดยสายการบิน แอร์ ฟร้านซ์ (AF)
เที่ยวบินที่ AF 401 (ใช้เวลาบินประมาณ 13.45 ชัว่ โมง)
ปารีส – กรุ งเทพมหานคร

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
10.45 น.
16.05 น.

สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) ประเทศฝรั่งเศส เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ฟร้านซ์ (AF) เที่ยวบินที่ AF166
(ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าบนเครื่ องบิน

วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

09.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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12 วัน แกรนด์ ชิลี และเกาะอีสเตอร์
1-10 ธ.ค. 2018 / 19-28 ม.ค./ 9-18 ก.พ./ 16-25 มี.ค. / 13-22 เม.ย. (เพิม่ 5,000 บาท)/ 4-13 พ.ค.19
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นPremium Economy เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เที่ยวบิน AF เท่านั้น)
เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน AF เท่านั้น) เริ่ มต้น

ธ.ค. 2018- พ.ค. 2019
สงกรานต์ 2019
199,900
204,900
20,000
22,000
189,900
194,900
80,000-120,000
170,000 - 200,000

ที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) (หักค่าตัว๋ BKK- CDG-SCL-CDG-BKK)

55,000

60,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ ง
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 8 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวชิลี และ เกาะอีสเตอร์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AF (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น, ไกด์ไทย
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 100,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 45 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาเต็มจานวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจานวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก วี
ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิ นเท่านั้น นั่นหมายถึ งจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คู ณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

