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12 ส.ค./// วันแรกของการเดินทาง /// กรุงเทพฯ-อมัเตอร์ดัม-บัวโนสไอเรส 

09.30   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน KLM โดย

มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

12.15  ออกเดินทางสู่อมัเตอร์ดัม (AMS) โดยเที่ยวบินทีK่L876 (ใช้เวลาในการบิน12.10ชม.) 

(บริการอาหารเท่ียงบนเคร่ืองบิน) 

18.20  ถึงอมัเตอร์ดมั พกัเปล่ียนเคร่ืองเป็นเวลา 2.35 ชม 

20.55   ออกเดินทางสู่บัวโนสไอเรส ด้วยเทีย่วบินที ่KL701 (ใช้เวลาในการบิน 16.00ชม.) 

13 ส.ค./// วันสองของการเดินทาง ///บัวโนสไอเรส-มอนเตดิเวโอ 

05.55    ถึงกรุงบัวโนสไอเรส Buenos Aires (Ministro Pistarini International Airport) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชมเมืองบัวโนส ไอเรส ยา่นใจกลางเมืองท่ีเรียกวา่ "ซองโตร" ย่านพลาซ่า เดอ มายอ (Plaza de 

Mayor) บริเวณท่ีตั้งท าเนียบรัฐบาล ตึกรัฐสภา ชมท าเนียบประธานาธิบดีหรือท่ีมีช่ือเรียกวา่ “ลา คาซา โรซา

ดา” (La Casa Rosada ) แปลวา่บา้นสีชมพูหรือบา้นสีกุหลาบ เพราะใชหิ้นสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยู่

หนา้จตุัรัสมาโย ท่านจะไดเ้ห็นมุขระเบียงท่ีคร้ังหน่ึง เอวิตา้ เปรอง ยนืกล่าวสุนทรพจน์กบัชาวอาร์เจนติน่า 

และชมศาลาวา่การเมืองทรงโคโลเน่ียล ลา กาบิลดา้ (La Cabilda) ท่ีงดงาม และโรงอุปรากร "เดอาโตร โก

ลอน" เป็นท่ีแสดงบลัเล่ตแ์ละวงซิมโฟน่ี เป็นท่ีท่ีนกัแสดงทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะกา้วข้ึนเวทีแห่งน้ี ชมมหาวิหาร

ใหญ่ โรเซอแรตต้า ท่ีฝังศพของนายพลโฮเช่เดอ ชานมาร์ดิน ผูก้อบกูอิ้สรภาพแห่ง อาร์เจนติน่า ชมทหารยาม

ท่ีแต่งกายในเคร่ืองแบบเกรอนนาดิเยร์ อยา่งสง่างามหนา้วิหารจากนั้นน าท่านเดินชม ถนนพฤษภาคม May 

Avenue ณ จุดบรรจบกนัของบา้นสีกุหลาบและรัฐสภา ชมหมู่อาคารทรงยอ้นยคุแบบอาร์ตนูโว โรงแรม

โบราณ โรงละคร และร้านกาแฟช่ือดงั คาเฟ่ตอร์โตน่ี Café Tortoni ท่ีซ่ึงเหล่าปัญญาชนและศิลปินชอบมา

สังสรรค ์และชมเสาโอเบลส์ิคObelisk (El Obelisco) ถูกสร้างข้ึน ในปี 1936 ณ. ส่วนกลางของ Avenida9  

de Julio ใน Buenos Aires เป็นสถานท่ีท่ีธงอาร์เจนตินาถูกเชิญข้ึนสู่ยอดเสาเป็นคร้ังแรก เป็นท่ีจดัประชุม

ทางการเมือง เป็นท่ีจดังานดนตรี และเป็นสถานท่ีฉลองชยัชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินาสถานท่ีต่อมาท่ี

จะพาท่านไปก็คือ ตลาดซันเดย์ ย่านซาน เตลโม San Telmo บนถนนโบราณทีปู่ด้วยหิน ผ่านจตุรัสโดเรโก้ 

Dorrego Square เป็นอีกหน่ึงไฮไลทส์ าหรับนกัท่องเท่ียว แหล่งช๊อปป้ิงรวมของศิลปะ หตัถกรรมชาว

พื้นเมือง และของโบราณ รวมไปถึงการแสดงพื้นเมืองและการดนตรีของชาวโบฮีเม่ียนและเหล่าศิลปิน การ

เตน้ร าจงัหวะ Tango (แทงโก)้ และความสนุกสนานของนกัท่องเท่ียวยามราตรี จากน้ันเดินทางสนามบิน
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13.00 ออกเดินทางสู่ มอนเตดิเวโอ ประเทศอุรุกวยั โดยสายการบิน Aerolineas Argentinas  เทีย่วบินที ่ 

2394 (ใชเ้วลาบิน45นาที) 

13.45    เดินทางถึงมอนเตดิเวโอ ประเทศอุรุกวัย   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางไปยงั พลาซ่า อนิดิเพนเดนเซีย (Plaza Independencia) สถานท่ีอนัเป็นจุดก่ึงกลางระหวา่ง

ยา่นเมืองเก่าและเมืองใหม่ของ กรุงมอนเตดิเวโอ (Montevideo) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลกัของ

ประเทศอุรุกวยั เยีย่มชม อนุสาวรียโ์จเซ่ อาร์ติกาส (José Artigas Monument) อดีตนายทหารผูย้ิง่ใหญ่และ

เป็นวีรบุรุษของประเทศ น าท่านเดินทางเดินชมอาคารบา้นเรือนบริเวณจตุัรัสใจกลางเมือง เยีย่มชม อาคารปา

ลาซิโอ เลกิสลาติโว (Palacio Legislativo) อาคารท่ีสร้างโดยใชส้ถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคแบบอิตาเล่ียนและ

เป็น 1 ใน 26 อาคารท่ีสูงท่ีสุดในอเมริกาใต ้จากนั้นน าท่านเยีย่มชม ก าแพงเมืองเก่าแก่ (Puerta de la 

Ciudadela) ท่ีสร้างข้ึนในช่วงยคุล่าอาณานิคมเพื่อป้องกนัเมืองมอนเตดิเวโอเอาไว ้ปัจจุบนัหลงเหลือเพียง

ซากปรักหกัพงั น าท่านเดินทางต่อไปยงั เอล ปราโด (El Prado) สถานท่ีตั้งของสนามแข่งขนัฟุตบอลขนาด

ใหญ่ 3 แห่ง และสวนสาธารณะปราโด (Prado Park) จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั ปันตา กอร์ดา (Punta 

Gorda) สถานท่ีตั้งของชายหาดท่ีสวยงามอยา่ง La Rambla de Montevideo อิสระใหท้่านเดินเล่นบริเวณ

ชายหาดและซ้ือของท่ีระลึกจากร้านคา้ทอ้งถ่ินริมชายหาด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัทีม่อนเตดิเวโอ Howard Johnson Carrasco หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 

14 ส.ค./// วันทีส่ามของการเดินทาง///มอนเตดิเวโอ-ปันตา เดล เอสเต้-มอนเตดิเวโอ-กอร์โดบา 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงัเมืองชายทะเล ปันตา เดล เอสเต้ (Punta del Este) สถานท่ีตั้งของรีสอร์ทและบา้นพกั

ตากอากาศอนัหรูหรา อาทิ San Rafael, Cantagril และ Beverly Hills ท่านจะไดรู้้จกัประวติัความเป็นมาของ

เมืองแห่งน้ีจากค าบอกเล่าของไกดท์อ้งถ่ิน เยีย่มชมบา้นริมทะเล La Barra del Maldonado สถานท่ีตกปลา

เก่าแก่ในยา่นน้ี จากนั้นน าท่านเยีย่มชมชายหาดยอดนิยม 2 แห่ง คือ Playa Brava และ Playa Mansa  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั Casa Pueblo อาคารหอศิลป์ 9 ชั้น ท่ีสร้างโดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบเมอดิเตอร์

เรเน่ียน มีพื้นท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผา Punta Ballena ออกแบบโดยจิตรกรและนกัประติมากรชาวอุรุกวยันามวา่ 
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Carlos Páez Vilaró ณ สถานท่ีแห่งน้ีท่านสามารถเดินชมผลงานศิลปะต่างๆท่ีจดัแสดง รวมถึงการเรียนรู้วถีิ

ชีวติของศิลปินและเบ้ืองหลงัของการสร้างสรรรคผ์ลงานแต่ละช้ิน เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่าน

เดินทางสู่สนามบิน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ภายในสนามบิน 

19.30    ออกเดินทางสู่บัวโนส ไอเรสโดยสายการบิน Aerolineas Argentinas เทีย่วบินที2่397 (ใชเ้วลาบิน55

นาที) 

20.45    เดินทางถึงบัวโนส ไอเรส พกัเปลี่ยนเคร่ืองเป็นเวลา 1.33 ชม. 

22.00 ออกเดินทางสู่ กอร์โดบา  โดยสายการบิน Aerolineas Argentinas เทีย่วบินที1่590 (ใชเ้วลาบิน1.30

ชม.) 

23.30 เดินทางถึง กอร์โดบา จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่NH Urbano Hotel ระดับ 4 ดาว 

15 ส.ค./// วันทีส่ี่ของการเดินทาง///-กอร์โดบา-ซัลต้า 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางจาก เมืองคอร์โดบา (Cordoba) โดยใชเ้ส้นทางหมายเลข 5 ซ่ึงจะเดินทางผา่นอนุสาวรียเ์มียร์

เยม สเตฟฟอร์ด (Monument of Miryam Stefford) ไปยงั เมืองอลัตา้ กลาเซีย (Alta Glacia) เมืองท่ีมีความ

หลากลายทางวฒันธรรมท่ีล ้าค่า น าท่านแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าเมืองอลัตา้ กลาเซีย ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้า

ทาจามาร์ (The Tajamar Lake) เป็นอ่างเก็บน ้าเก่าแก่ท่ีสุดในคอร์โดบา สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1659 โดย

นกับวชนิกายเยซูอิต ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อบริหารการใชน้ ้าในพื้นท่ีใหดี้ยิง่ข้ึน ไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์าร

ยเูนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกในปีคริสตศ์กัราช 2010 แวะชม ท่ีพ านักของเวียร์เรย์ ลนิแนร์ส (The 

Jesuit Estancia Alta Gracia) หรือท่ีพ  านกัของนกับวชนิกายเยซูอิตในคอร์โดบา สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 

1615 เดิมใชเ้ป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัและเผยแผศ่าสนาของนิกายยเูซอิต ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัคอร์

โดบา (University of Córdoba) โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมอนเซอแรต (Monserrat Secondary School) 

โบสถ ์และอาคารท่ีพกั ไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี

คริสตศ์กัราช 2000  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นแวะชม มหาวหิารคอนแวนต์แห่งพระแม่มารี (Nuestra Señora de la Merced Church) ศาสน

สถานท่ีสร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1535 โดยสถาปนิกนามวา่ Fray Miguel de Orenes อาคารมหาวหิารเดิม
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ถูกสร้างข้ึนดว้ยไม ้ต่อมาไดมี้การก่อสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ังโดยใชอิ้ฐ แวะชม บา้นของเช (Che's House) 

พิพิธภณัฑใ์นรูปแบบบา้นของ Ernesto Che Guevara ผูท่ี้เคยอาศยัอยูใ่นเมืองคอร์โดบาและรักการถ่ายภาพ

ตั้งแต่ยงัเยาวว์ยั พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัแสดงรูปถ่ายทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัทศันียภาพของเมืองคอร์โดบา

และวถีิชีวติของชาวเมืองในอดีต พพิธิภัณฑ์มานูเอล เด ฟอลลา (House Museum Manuel de Falla) 

พิพิธภณัฑใ์นรูปแบบบา้นของ Manuel de Falla นกัดนตรีและนกัแต่งเพลงของสเปน ผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั

ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ บนัทึก และรูปภาพของมานู

เอล เด ฟอลลา แวะชม รูปป้ันพระแม่แห่งลูร์ด (Virgen de Lourdes Grotto) ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระแม่มารีท่ี

ประดิษฐานบริเวณปากทางเขา้ถ ้าหิน ถูกน าเขา้มาจากประเทศฝร่ังเศสโดย Rosita Rosberger ในปี

คริสตศ์กัราช 1952 และกลายเป็นศาสนสถานของผูท่ี้ศรัทธาต่อพระแม่มารีในเวลาต่อมา เม่ือไดเ้วลาอนั

สมควรแลว้น าท่านเดินทางกลบัไปยงัโรงแรมท่ีพกั 

17.20  ออกเดินทางสู่ ซัลต้า โดยสายการบิน Aerolineas Argentinas เที่ยวบินที ่ 1819 (บิน1.25ชม.)  

18.45     เดินทางถึงซัลต้าจากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม 

พกัทีซั่ลต้า Marqués De Tojo Hotel  ระดับ 4 ดาว 

16 ส.ค./// วันที่ห้าของการเดินทาง///ซัลต้า-รถไฟสายม่านเมฆ 

05.45  ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองซลัตา้ เพื่อไปนัง่รถไฟสายประวติัศาสตร์ท่ีสร้างบนรางท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก (Tren a las Nubes หรือ Train to the Cloud “รถไฟในม่านเมฆ”) 

เช้า บริการอาหารเชา้แบบกล่องบนรถ 

“รถไฟในม่านเมฆ”  (Tren a las Nubes หรือ Train to the Cloud) มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก จากการท่ี

แล่นอยูบ่นรางท่ีสูงลิบล่ิวเหนือหุบเขา และแล่นอยูบ่นเส้นทางบนทิวเขาสูงเทียมเมฆ และใชว้ศิวกรรมการ

รถไฟชั้นสูง โดยวศิวกรช่ือ Richard Fontaine Maury คิดคน้ระบบท่ีท าใหร้ถไฟสามารถวิง่ไต่เขาสูงชั้นข้ึน

ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากการเดินไต่เขาของตวัลาวะและแพะภูเขา และ

ออกแบบรางใหว้นเป็นวงกลมรอบภูเขา ไต่เป็นแนวซิกแซกฟันปลา เหมือนแบบรางท่ีข้ึนมาชูปิกชูท่ีเปรู 

07.05  ออกเดินทางโดยรถไฟสายม่านเมฆ สู่เส้นทางในฝันของนกัเดินทางทัว่โลก สู่สถานีปลายทาง La 

Polvorilla Viaduct ท่ีรถไฟจะแล่นข้ึนเหนือ ไต่ข้ึนเขาเป็นแนวซิกแซกเหมือนฟันปลาท่ี El Alisal วิง่ผา่น

สะพานแบบโบราณสูง 20 เมตร ขา้มหุบเขาโตรกลึกชั้นท่ี Tora Viaduct จนไปถึงระหวา่ง Tacuara และ 

Almagro ท่ีรถไฟตอ้งวิง่มว้นลอดรางตวัเอง ตลอดเส้นทางทั้งสายจากซลัตา้ไปจนถึง La Polvorilla Viaduct 
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ยาว 217 กิโลเมตร รถไฟจะวิ่งผา่น 19 สะพาน และ 20 Viaduct ความสูงไต่ข้ึนจากเมืองซลัตา้ท่ี 1,187 เมตร 

ไปจนถึงลาโปลโวริยาท่ี 4,220 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และลอดผา่นอุโมงคท่ี์คดเค้ียวเป็นรูปตวั S ยาวคร่ึง

กิโลท่ีความสูง 3,600 เมตร 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนับนรถไฟ 

14.45  รถไฟเดินทางถึงสถานีปลายทางลาโปลโวริยา วิอาดตั (La Polvorilla Viaduct) ระดบัความสูง 4,200 

เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และจุดน้ีเองท่ีท าใหร้ถไฟขบวนน้ีไดช่ื้อรถไฟสายม่านเมฆ ก่อนจะถึงสถานีรถไฟ

บนสะพานรถไฟ (Viaduct) รถไฟจะจอดเหนือหุบเขาโตรกสูงชนั ใหเ้ห็นรางกนัชดั เป็นสะพานรถไฟขา้ม

เหวทอดยาวถึง 224 เมตร ขา้มภูเขาสองลูก ตรงจุดเกือบถึงขอดเขาประหน่ึงรางรถไฟลอยอยูสู่งล่ิงกลางหุบ

เขา สูงจากหุบเหวเบ้ืองล่างถึง 63 เมตร เม่ือเวลาท่ีรถไฟวิง่ผา่นก็ใหค้วามรู้สึกเหมือนเหาะผา่นม่านไป ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปทิวทศัน์ของหุบเขา และรางรถไฟลอยฟ้าจนสมควรแก่เวลา 

บ่าย  ออกเดินทางกลบัเมืองซลัตา้ ดว้ยรถโคช้ปรับอากาศของรถไฟ ระหวา่งทางกลบัแวะจอดพกัท่ีเมือง

เล็กๆใกลส้ถานีปลายทาง ซาน แอนโตนิโอ เดอ ลอส โคเบรส (San Antonio de los Cobres) ใหท้า่นได้

จบัจ่ายซ้ือของพื้นเมือง จากนั้นเดินทางกลบัเมืองซลัตา้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

พกัทีซั่ลต้า Casa Real Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

17 ส.ค./// วันที่หกของการเดินทาง///ซัลต้า-ทุ่งเกลือซาลนิาส-กรานเดส-ปูร์มามาร์กา 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านผา่นเขา้สู่ทะเลทรายท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ตะบองเพชร มุ่งหนา้สู่หน่ึงในภูมิทศัน์มหศัจรรยบ์นพื้นโลก 

ลานเกลือยกัษ์ (Salinas Grandes) ในภูมิภาคฮูฮุย (Jujuy) ของอาร์เจนติน่า ท่ีดูเหมือนทะเลสาบน ้าแขง็ยกัษ์

สีขาวกลา้งไกล ตดักบัภูเขาสีน ้าตาลแดงแหง้แลง้ท่ีสุดขอบฟ้า เหมือนภูมิประเทศประหลาดบนดาวองัคาร 

ไม่มีเมืองหรือบา้นเรือน เวน้แต่ห้องน ้าขนาดเล็กไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวเป็นจุดๆและกองเกลือท่ีคนงาน

รวบรวมเป็นระยะๆ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่จุดชมววิท่ีมีการเจาะสระวา่ยน ้าขนาดเล็กลงในลานเกลือหลายสระเรียงต่อกนัไป นกัท่องเท่ียว

สามารถลงไปใชบ้ริการสระวา่ยน ้าได ้ใหท้่านหยดุถ่ายภาพและพกัผอ่นบริเวณน้ีได ้ลานเกลือยกัษ์ (Salinas 

Grandes) มีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาล กินพื้นท่ีถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่นภูมิภาคฮูฮุย (Jujuy) ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาติดกบัพรมแดนประเทศชิลีและโบลิเวยี ปัจจุบนัเป็นแหล่งรายไดท่ี้มี
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ความส าคญัมากข้ึนส าหรับภูมิภาคแห่งน้ี ทั้งดา้นการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมเหมืองเกลือและเหมืองแร่

โพแทสเซียม จากนั้นเดินทางสู่เนินเขา 7 สี (Cerro de los Siete Colores) ก่อนเขา้เมืองปูร์มามาร์กา ชมเนิน

เขาขนาดยอ่มท่ีมีชั้นหินมีสีแตกต่างกนัถึง 7 สี ตั้งแต่เหลือ เหลือเขม้ ส้ม แดง ไปจนถึงเขียว เนินเขาแห่งน้ีมี

อายถึุง 75 ลา้นปี ท่ีชั้นหินประกอบดว้ยตะกอนหลายชั้นท่ีแตกต่างกนัจากทะเล ทะเลสาบ และแม่น ้าในแต่

ละยคุสมยัทางธรณีวทิยา ก่อใหเ้กิดชั้นสีท่ีแตกต่างแต่งดงามจนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติทีส าคญั

ของภูมิภาคฮูฮุย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม 

พกัทีปู่ร์มามาร์กา Marqués De Tojo Hotel  ระดับ 4 ดาว 

18 ส.ค./// วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง///ปูร์มามาร์กา-หุบเขาอูมาวากา-ซัลต้า 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

ออกเดินทางข้ึนเหนือใกลพ้รมแดนประเทศโบลิเวยี น าท่านชมภูมิทศัน์มหศัจรรย ์“จานสีจิตรกร” (La 

Peleta del Pintor) ซ่ึงเป็นหนา้ผาหินหลากสีตั้งแต่เหลือง-น ้าตาล แดง ไปถึงเขียว ขนาดใหฯบนเนินเขาท่ี

สร้างสรรคอ์ยา่งงดงามโดยธรรมชาติ ดา้นบนของหนา้ผามีสุสานโบราณท่ีหมู่บา้นไมมาร่า (Maimara) แวะ

ชมซากป้อมปราการแห่งหมู่บ้าน ดิลการา (Tilcara) ท่ีสร้างไวก้วา่ 900 ปีก่อน เพื่อเฝ้าระวบัแม่น ้าริโอ กราน

เดส จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเกบราด้าแห่งหุบโตรอูมาวากา (Quebrada de Humahuaca) ท่ีระดบัความ

สูง 3,000 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล เมืองน้ีเป็นเมืองหลกัของหุบโตรกแห่งน้ี มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดและ

สร้างในรูปแบบโคโลเน่ียลดั้งเดิม บนพื้นถนนโบราณท่ีปูดว้ยหิน ชมอนุสาวรียแ์ห่งอิสระภาพกลางเมือง 

และแวะชมภาพเขียนจากจิตรกรจากเมืองคูสโก ้ในโบสถส์วยประจ าเมือง Iglesia de la Candelaria และหอ

นาฬิกากาบิลโด ้(Cabildo’s Clock Tower) เกบราด้า เดอ อูมาวากา (Quebrada deHumahuaca) เป็นหุบ

โตรกแคบๆยาวๆท่ีถูกกดัเซาะโดยแม่น ้าริโอ กรานเด ้(Rio Grande) ขนาบขา้งดว้ยภูเขาสูงและเหยยีดยาวจาก

ท่ีราบสูงทะเลทรายหนาวเยน็แอนเดียนสู่หุบเขากวา้ง อบอุ่น และชุ่มช่ืนของภูมิภาคฮูฮุย (Jujuy) ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตย้าวถึง 150 กิโลเมตร หุบเขาแห่งน้ีเป็นเส้นทางธรรมชาติท่ีส าคญัในการเดินทาง อพยพ 

คา้ขาย และเคล่ือนยา้ยประชากร ผูค้น และวฒันธรรมมาตั้งแต่ 10,000 ปีจนถึงยคุปัจจุบนั ประกอบไปดว้ย

หุบเขายอ่ยๆท่ีมีเส้นทางเช่ือต่อกนัถึงหลายแห่ง มีซากของการตั้งถ่ินฐานอยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองท่ีตลอดแนว

หุบเขามีการคน้พบถ ้าโบราณท่ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชนพื้นเมือง และภาพเขียนสีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ววิฒันาการการตั้งถ่ินฐาน การเกษตรกรรมชั้นสูงท่ีมีการพฒันาระบบการชลประทาน และเส้นทางการคา้ 

ตั้งแต่ยคุก่อนอินคาจนถึงยคุก่อนการเขา้ครอบครองของสเปน  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพื้นเมือง 

ออกเดินทางสู่เมืองซาลาร์ เดอ อูยูนี ระยะทาง 455 กม ใชเ้วลาเดินทาง 7-8 ชม.  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

พกัทีซ่าลาร์ เดอ อูยูนี หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

19 ส.ค./// วันที่แปดของการเดินทาง///ซาลาร์ เดอ อูยูนี-โปโตซี 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านตะลุย ทะเลเกลือ ซาลาร์ เดอ อูยูนี (Salar de Uyuni)  ดว้ยมนตร์เสน่ห์ของผลึกเกลือสีขาวอนักวา้ง

ใหญ่ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 10,582 ตารางกิโลเมตร ท าให ้ซาลาร์ เดอ อูยนีู กลายมาเป็นสถานท่ีในฝัน

ของนกัท่องเท่ียวผูช่ื้นชอบแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติจากทัว่ทุกมุมโลกท่ีเดินทางมาเยีย่มเยอืนอยา่งไม่

ขาด ไม่วา่จะในช่วงฤดูแลง้หรือฤดูฝน เพราะไม่วา่จะในช่วงเวลาใดทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งน้ีก็

ยงัคงมีความงดงามชวนใหห้ลงใหลไดเ้สมอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีงดงามท่ีสุด เม่ือมีฝนตกจนเกิดผนืน ้า

ปกคลุมผลึกเกลือ เราจะไดพ้บกบัภาพการสะทอ้นอยา่งสมบูรณ์แบบระหวา่งทิวทศัน์ท่ีเห็นอยูเ่บ้ืองหนา้กบั

ภาพสะทอ้นจากผนืน ้า จนเกิดเป็นค ากล่าวท่ีวา่ "ผนืฟ้าจรดผนืโลก อนังดงามชวนหยดุหายใจ"และจาก

ค าถามท่ีหลายคนสงสัยวา่สถานท่ีสุดอศัจรรยอ์ยา่ง ซาลาร์ เดอ อูยนีู นั้น เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร สามารถ

อธิบายไดว้า่ท่ีราบสูงอลัติพลาโน (Altiplano) บนเทือกเขาแอนดีส ของโบลิเวยีนั้น ไม่มีทางระบายน ้าออก 

ท าใหน้ ้าจากภูเขาท่ีอยูล่อ้มรอบไหลมารวมกนัจนเกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีมีความเคม็สูง อยา่งไรก็ตาม 

ทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์น้ีไดถู้กแสงอาทิตยท่ี์รุนแรงท าให้ระเหยไป ทิ้งไวเ้พียงผลึก

เกลือท่ีค่อย ๆ ก่อตวัหนาข้ึน จนกลายมาเป็นทะเลเกลือในปัจจุบนั น าท่านสัมผสัประสบการณ์นัง่รถ 4WD 

มุ่งหนา้สู่ ทะเลสาบน า้เค็มอูยูนิ (Uyuni) พื่นท่ีซ่ึงเวิง้วา้งกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา โดยมีน ้ าทะเลต่ืนๆท่ีขงัอยูท่ี่

พื้น ไดส้ะทอ้นฟ้าสีครามเบ้ืองบน ทั้งยงัทอดตวัยางไปจรดกบัแผน่ฟ้ายงัท่ีแห่งหน่ึงไกลลิบๆสุดสายตา ท า

ใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเสมือนแดนสวรรคใ์นความคิดของใครหลายคน ทะเลสาบน ้าเคม็อูยนิู (Uyuni) เป็น

ทะเลสาบน า้เค็ม หรือ ทะเลสาบแห้ง (salt flat หรือ dry lake) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยพื้นท่ีประมาณ 11,000 

ตารางกิโลเมตร และอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลราว 3,600 เมตร บนเทือกเขาแอนดีส ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง

โบลิเวยี ดว้ยความสูงถึงเพียงน้ีจึงราวกบัวา่ Uyuni เป็นดินแดนท่ีอยูท่่ามกลางฟากฟ้าและกอ้นเมฆ ยามปกติ

จะเป็นพื้นท่ีราบขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าทะเลขงัอยูเ่พียงต่ืนๆ ส่วนในบางฤดู น ้าอาจระเหยออกจนกลยเป็นทะเล

เกลือขาวโพลนซ่ึงใหค้วามสวยงามไปอีกแบบ อิสระใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวติท่ีไดม้า

เยอืนทะเลเกลือหรือทะเลสาบน ้าเคม็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พร้อมเก็บภาพผืนน ้าสะทอ้นอนัสวยงามท่ีเป็น
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เอกลกัษณ์ของทะเลเกลือแห่งน้ี ระหวา่งทางน าท่านแวะชมศูนย์ผลติเกลือโคลชานิ (Colchani) ซ่ึงเป็นแหล่ง

ผลิตเกลือท่ีใชก้รรมวธีิดั้งเดิมของชาวโบลิเวยี 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่าเดินทางสู่เมืองโปโตซีใชเ้วลาเดินทาง3ชม. เม่ือถึงเมืองโปโตซี โปโตซี (Potosí) เมืองหลวงของ

รัฐโปโตซีในประเทศโบลิเวยี ตั้งอยูเ่ชิงเขาเชร์โรโปโตซี (Cerro de Potosí) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีอยูร่ะดบัสูง

ท่ีสุดของโลกโดยมีความสูงอยูท่ี่ 4,090 เมตรเมืองน้ีสร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1545 หลงัจากมีการคน้พบแร่

เงินในภูเขาซ่ึงตั้งอยูใ่กลเ้คียง คร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในลาตินอเมริกา แต่ประชากรก็ได้

ลดลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากอตัราการผลิตแร่เงินลดนอ้ยลง และกลบัมาขยายตวัเติบโตอีกคร้ังเม่ือมีการท า

เหมืองดีบุกและมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆทดแทนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19-20  จากนั้นน าท่านเยีย่มชมโบสถ์

ซาน ฟรานซิสโก (Church of San Francisco), โบสถ์ซาน ลอเรนโซ (Church of San Lorenzo), ตลาด

กลาง (Central Market) และ คอนเวนโต้ เด ซานต้า เทเรสซ่า (Convento de Santa Teresa) เดิมเป็น

โรงเรียนประจ าของเด็กสาวท่ีมาจากตระกูลร ่ ารวยในเมืองโปโตซี สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1685 ก ากบั

ดูแลโดยบรรดาแม่ชีโรมนัคาทอลิก คาเมลไลท ์(Carmelites) โดยครอบครัวของเด็กสาวเหล่านั้นมกัจะให้

การสนบัสนุนและบริจาคส่ิงของมีค่าฟุ่มเฟือยใหก้บัทางโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอเป็นเวลาหลายศตวรรษ อาทิ 

เคร่ืองประดบั เฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด เป็นตน้ ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑแ์ละเปิดให้

นกัท่องเท่ียวเขา้ชมได ้

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัทีเ่มือง โปโตซี โรงแรม Hostal Patrimonio - Potosi หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว 

20 ส.ค./// วันทีเ่ก้าของการเดินทาง///โปโตซี-ซูเกร 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

น าท่านเยีย่มชม โรงกษาปณ์ประจ าเมืองโปโตซี (National Mint) หรือช่ือทอ้งถ่ินวา่ คาซ่า เนซิโอนอล เด ลา 

โมเนดา (Casa Nacional de la Moneda) ถูกสร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1572 โดยค าสั่งการของ ท่านอุปราช

โทเลโด (Viceroy of Toledo)ท่ีไดรั้บพระราชบญัชาจากกษตัริยข์องสเปน มีบทบาทส าคญัมากในช่วงปี

คริสตศ์กัราช 1753 ถึงปีคริสตศ์กัราช 1773 เน่ืองจากใชเ้ป็นสถานท่ีผลิตเหรียญกษาปณ์ส าหรับใชใ้นเมือง

และรักษาความสมดุลของมูลค่าเงินจากประเทศอาณานิคมอ่ืน โดยเหรียญท่ีผลิตออกมานั้นจะมีการตรา

สัญลกัษณ์เป็นตวัอกัษร P ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัวา่หมายถึงเหรียญจากโปโตซี ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีไดก้ลายเป็น

พิพิธภณัฑส์ าหรับจดัแสดงเก่ียวกบัความเป็นมาของโรงกษาปณ์ ประวติัศาสตร์การผลิตเหรียญเงิน และเก็บ
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รวบรวมผลงานทางศิลปะจากรุ่นสู่รุ่นของนกัสร้างผลงานศิลปะชาวโปโตซีทุกแขนง จากนั้นน าท่าชมเมือง 

ซูเกร (Sucre) หรือในภาษาสเปน ซูเกร (Sukre) เมืองหลวงของประเทศโบลิเวยี มีประชากรประมาณ 

300,000 คน มีพื้นท่ีตั้งใน รัฐชูกีซากา (Chuquisaca) อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 2,750 เมตร ไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปีคริสตศ์กัราช 1990 ซูเกรเป็นเมืองท่ีไดฉ้ายาวา่ นครส่ี

นาม เน่ืองจากมีช่ือมาแลว้ส่ีช่ือ โดยแรกเร่ิมใชช่ื้อวา่ ลาปลาตา (La Plata) และเปล่ียนเป็น ชาคราส (Charcas) 

ต่อเปล่ียนเป็น ชูควซิากา (Chuquisaca) และเปล่ียนเป็น ซูเกร (Sukre) ในปีคริสตศ์กัราช 1839 ซ่ึงเป็นช่ือท่ีใช้

จนถึงปัจจุบนั เพื่อให้เกียรติแก่ประธานาธิบดีคนแรกของโบลิเวยี คือ อนัโตเนียว โฮเซ เดอ ซูเกร (Antonio 

José de Sucre) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเยีย่มชม พพิธิภัณฑ์ลา รีคอลเลตต้า (La Recoleta Museum) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปีคริสตศ์กัราช 1601 

สถานท่ีแห่งน้ีมีจุดเด่นคือเป็นทั้งโบสถแ์ละพิพิธภณัฑ ์นอกจากน้ียงัเคยใชเ้ป็นค่ายทหารและเรือนจ ามาก่อน

อีกดว้ย ภายในประดบัตกแต่งดว้ยภาพแกะสลกัไมปี้คริสตศ์กัราช 1870 ประกอบกบัการจดัแสดงผลงาน

ประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั 

พิพิธภณัฑส่ิ์งทอชนเผา่จากเทือกเขาแอนดีสตอนใต ้(Anthropologists of the Andean South Textile 

Museum) สถานท่ีท่ีรวบรวมและจดัแสดงเก่ียวกบัส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองประดบัอนัประณีตท่ีมีมา

ตั้งแต่ยคุสมยัประวติัศาสตร์ของโบลิเวยีจนถึงช่วงเวลาอนัรุ่งเรืองของอารยธรรมอินคาก่อนยคุโคลอมเบียน 

ภายในพิพิธภณัฑไ์ดจ้ดัแสดงนิทรรศการไวเ้ป็นจ านวนมากและมีการสาธิตกรรมวธีิการทอผา้แบบโบราณ

ใหท้่านไดรั้บชมอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเยีย่มชมยา่นการคา้ใจการเมืองซูเกร พลาซ่า 25 เด มาโย (Plaza 25 de 

Mayo) สถานท่ีท่ีมีร้านคา้และร้านอาหารขนาดเล็กบริการส าหรับนกัท่องเท่ียว เป็นศูนยก์ลางของการศึกษา

ศาสนาและศิลปะร่วมสมยั และยงัเป็นสถานท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ ์อาคารราชการ สถาปัตยกรรมอาคาร

บา้นเรือนส่วนใหญ่เป็นสีขาว มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และกลายเป็นจุดเด่นของเมืองซูเกรไปในท่ีสุด น าท่าน

แวะชม มหาวหิารเมโทรโปเลียน (Metropolitan Cathedral), อาคารศาลสูงสุด (Supreme Court), 

พิพิธภณัฑแ์ห่งอิสรภาพ (House of Ask for pricedom/House of Liberty) หรือช่ือทอ้งถ่ินวา่ คาซา เด ลา ลิ

เบอทาต เอน ซูเกร (Casa de la Libertad en Sucre) สถานท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของ

โบลิเวยี อาทิ เอกสารประกาศเอกราชของโบลิเวยีท่ีลงนามโดย Simon Bolivar และ Mariscal Sucre รูปภาพ

ของผูน้ าการปกครองต่างๆในประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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พกัทีเ่มือง ซานตาครูซ  โรงแรม Villa Antigua Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 

21 ส.ค./// วันทีสิ่บของการเดินทาง///โปโตซี-ซูเกร 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

08.20   ออกเดินทางสู่ ซานตาครูซ Santa Cruz de la Sierra โดยสายการบิน Amaszonas เที่ยวบินที ่ 201 

(ใช้เวลาบิน35นาที) 

09.05     เดินทางถึงซานตาครูซ จากนั้น น าท่านส ารวจพิพิธภณัฑ ์ตลาด อาคารบา้นเรือน แม่น ้าพีเร่ สวน

พฤกษศาสตร์ ลองทานอาหารทอ้งถ่ิน แวะชมสวนน ้า La Rinconada น าท่านชม Zoológico Municipal Noel 

Kempff Mercado สวนสัตว ์Noel Kempff Mercado ตั้งอยูใ่นเมืองซานตาครูซ ประเทศโบลิเวยี ก่อตั้งโดย

ศาสตราจารย ์Noel Kempff Mercado นกัธรรมชาติวทิยาและเป็นผูส้ร้างสวนพฤกษศาสตร์ ortus 

Amazonicus Tropicalis Boliviensis ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าพีเร่ เขาก่อตั้งสวนสัตวแ์ห่งใหใ้นขณะท่ีด ารง

ต าแหน่งผูอ้  านวยการเทศบาลเมืองซานตาครูซ บริเวณทางเขา้สวนสัตวป์ระดบัตกแต่งดว้ยรูปป้ันเสมือนจริง

ของศาสตร์จารย ์Noel Kempff Mercado และรูปป้ันสัตวต่์าง ๆ ท่ีเป็นผลงานของท่าน เปิดท าการคร้ังแรกใน

วนัท่ี 19 สิงหาคม 1979 ประกอบดว้ยสัตวเ์ล้ีอยคลาน 30 ชนิด นก 121 ชนิด สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 40 ชนิด 

และปลาพื้นเมือง 60 ชนิด น าท่านชม Manzana Uno หอศิลป์ (Manzana Uno) เป็นหอศิลป์ท่ีไม่หวงัผล

ก าไร ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางประวติัศาสตร์ของเมืองซานตาครูซ เคยเป็นท่ีตั้งของ

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ หอศิลป์แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนจากแนวคิดของศิลปินนามวา่ Ejti Stih, Juan Bustillos และ 

Valia Carvalho ซ่ึงลงนามขอ้ตกลงกบัรัฐบาลแห่งซานตาครูซ เพื่อระดมทุนในการฟ้ืนฟูอาคารจากบุคคล

ทัว่ไป และไดส้นบัสนุนจากบริษทัเอกชนหลายบริษทั หอศิลป์ถูกสร้างข้ึนเพื่อจดัแสดงนิทรรศการ

ระดบัชาติและระดบันานาชาติ และเป็นสถานท่ีเปิดกวา้งและฟรีส าหรับทุกคนท่ีมาเยีย่มชมจตุัรัสหลกัของ

เมือง ชม Cathedral Basilica of St. Lawrence, Santa Cruz de la Sierra มหาวิหารเซนตล์อวเ์รนซ์ หรือ ซาน

ตาครูซเดอลาเซียร่าวิหาร เป็นคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกหลกัในเมืองซานตาครูซ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองตรงขา้ม

กบัจตัรัส the 24 de Septiembre   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางไปยงั โลมาส เด อารีนา (Lomas de Arena)  เม่ือเดินทางถึงโลมาส เด อารีนา พื้นท่ีอุทยานท่ี

มีลกัษณะเป็นทุ่งหญา้สะวนันา สลบักบัป่าชายเลน หาดทราย และทะเลสาบ น าท่านเดินทางส ารวจพื้นท่ีดว้ย

รถยนตแ์บบ 4WD เขา้ไปในพื้นท่ีป่าเพื่อชมสัตวป่์า จากนั้นมุ่งหนา้ไปยงับริเวณเนินทะเลทรายเพื่อเดินเทา้

ต่อไปยงัพื้นท่ีทะเลสาบ ระหวา่งทางเจา้หนา้ท่ีอุทยานจะอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของอุทยาน 
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พร้อมทั้งใหทุ้กท่านไดท้  ากิจกรรมบนกระดานทรายท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษก่อนท่ีจะเร่ิมส ารวจป่าในล าดบั

ต่อไป เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

17.00  ออกเดินทางสู่ อาซุนซิอง Asuncion ประเทศปารากวัย โดยสายการบิน Amaszonas เที่ยวบินที ่ 400 

(ใชเ้วลาบิน1.30นาที) 

18.35     เดินทางถึงอาซุนซิอง ประเทศปารากวัย จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที ่อาซุนซิอง Crowne Plaza Asuncion หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 

22 ส.ค./// วันทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง///อาซุนซิอง-มอนเตดิเวโอ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินลดัเลาะตามถนนสายหลกัไปยงั National Pantheon of Heroes หรือโบสถแ์ห่งทวยเทพผู ้

ปกป้อง ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนามวา่ Alejandro Ravizza และ Giacomo Colombino 

ท่านจะไดเ้รียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัความเป็นอิสระของปารากวยัเม่ือ 200 ปีท่ีผา่นมา จากนั้นน าท่านเดินทาง

ต่อไปยงั Cabildo สถานท่ีท่ีท่านจะไดรั้บขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสมคมในปารากวยั แวะชมอาคารรัฐสภาแห่ง

ใหม ่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเยีย่มชมพระราชวงั Palacio de López สถานท่ีท่ีท่านจะไดรั้บรู้ขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึนเก่ียวกบั

ระบอบการปกครอง รวมถึงช่ืนชมความสวยงามของพระราชวงัตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมของปารากวยั  

น าท่านเดินทางต่อไปยงัสุสานเก่าแก่ Recoleta ท่ียงัคงหลงเหลือโครงสร้างแบบโบราณไวใ้หเ้ห็น ระหวา่ง

ทางท่านจะเห็นตลาดยอดนิยมในยา่นน้ีอย่าง Mercado 4 หรือ Pettirossi  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่าน

เดินทางไปยงัยา่นธุรกิจหลกัของปารากวยั อนัเป็นสถานท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ ธนาคาร และสถาบนั

การเงินท่ีทนัสมยั 

17.11  ออกเดินทางสู่ เซาเปาโล ประเทศบราซิล โดยสายการบิน LATAM Airlines เทีย่วบินที ่ 1301 (ใช้

เวลาบิน2.14นาที) 

20.25    เดินทางถึง เซาเปาโล ประเทศบราซิล  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที ่เซาส์ เปาโล Grand Mercure Sao Paulo Ibirapuera  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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23 ส.ค./// วันทีสิ่บสองของการเดินทาง/// เซาเปาโล 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านชมเมืองเซาเปาโล เมืองหลวงของรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศและใหยเ่ป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลกตามจ านวนประชากร ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงใตข้อง บราซิล

นองกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความมัง่คัง่ท่ีสุดในประเทศ ช่ือเซาเปาโลเป็นภาษาโปรตุเกส มีความหมายวา่ 

“นกับุญพอล” ทั้งน้ีเมืองเซาเปาโลไดช่ื้อวา่ “นิวยอร์กแห่งละตินอเมริกา” เน่ืองจาก เป็นเมืองธุรกิจ ศุนยก์ลาง

การคา้การลงทุน น าท่านผา่นชมและแวะถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น ท าเนียบผูว้า่การรัฐ มหาวทิยาลยั

ของรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ยา่นธุรกิจการคา้ โรงพยาบาลอลัเบิร์ต ไอน์สไตน ์ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่ เป็น

โรงพยาบาลท่ีดีและทนัสมยัท่ีสุดในอเมริกาใตบ้่าย น าท่านชมเมืองเซาเปาโล เมืองหลวงของรัฐเซาเปาโล 

ประเทศบราซิล เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศและใหยเ่ป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลกตามจ านวน

ประชากร ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงใตข้อง บราซิลนองกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความมัง่คัง่ท่ีสุดใน

ประเทศ ช่ือเซาเปาโลเป็นภาษาโปรตุเกส มีความหมายวา่ “นกับุญพอล” ทั้งน้ีเมืองเซาเปาโลไดช่ื้อวา่ 

“นิวยอร์กแห่งละตินอเมริกา” เน่ืองจาก เป็นเมืองธุรกิจ ศุนยก์ลางการคา้การลงทุน น าท่านผา่นชมและแวะ

ถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น ท าเนียบผูว้า่การรัฐ มหาวทิยาลยัของรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ยา่นธุรกิจ

การคา้ โรงพยาบาลอลัเบิร์ต ไอน์สไตน ์ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นโรงพยาบาลท่ีดีและทนัสมยัท่ีสุดใน

อเมริกาใต ้น าท่านสู่จัตุรัสเซ (Se Square)ซ่ึงเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองเซาเปาโล และเป็นท่ีตั้งของโบสถป์ระจ า

เมืองเป็นโบสถส์ไตลโ์กธิคสวยงามมาก นอกจากน้ียงัเป็นจตุัรัสท่ีตั้งของโรงละคร ศูนยก์ลางสถานีรถไฟฟ้า 

ใตดิ้นของเมืองเซาเปาโล น าท่านสู่ เซาฟรานซิสโก ้สแควร์ (Sao Francisco Square) ซ่ึงเป็นเมืองตั้งอยูใ่น 

เขต เซา คลิสโตโว (Sao Cristovao)ไดรั้บการยกยอ่งากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 

2010 เมืองแห่งน้ีมีลกัษณะโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊ค และบา้นเรือนท่ีสร้างมาตั้งแต่ สมยั

ศตวรรษท่ี 18-19 สะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตและศิลปะวฒัธรรมของชาวบราซิลในอดีต น าท่านชม 

โบสถฟ์รานซิโก (Sao Francisco Church) และแวะถ่ายรูปกบั Santa Casa da Misericordia ซ่ึงเป็นท่ีพ  านกั

ของขนุนางในสมยัก่อน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.50  ออกเดินทางสู่ ซัลวาดอร์ (Salvado Airport)  โดยสายการบิน LATAM Airlines  เทีย่วบินที ่3219(

ใชเ้วลาบิน2.20นาที) 

20.10    เดินทางถึง ซัลวาดอร์ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่ซัลวาดอร์ Sheraton Da Bahia Hotel Salvador หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

24 ส.ค./// วันทีสิ่บสามของการเดินทาง///ซัลวาดอร์ - ย่านประวตัิศาสตร์ซัลวาดอร์ - มูลนิธิจอร์ช อมาโด - 

พพิธิภัณฑ์ของเมืองซัลวาดอร์  พพิธิภัณฑ์อูโด นอฟ – คริสตจักรซานฟรานซิสโกแห่งซัลวาดอร์ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองซัลวาดอร์ (Salvado) เมืองใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลตั้งอยูท่างชายฝ่ัง

มหาสมุทรแอตแลนติก ซลัวาดอร์เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของบราซิลซ่ึงก่อตั้งในยคุอาณานิคมโดยชาว

โปรตุเกส ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของ รัฐบาเยยี (Bahia)  และป็นเมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศบราซิล

รองจากจาก เซาเปาลู และ รีโอเดจาเนโร ซลัวาดอร์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งความสุข    มีช่ือเสียงอยา่งมากใน

เร่ืองของการสังสรรคแ์ละเทศกาลร่ืนเริง จากนั้นน าท่านเดินทางส ารวจสถานท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์

แห่งน้ีโดยเร่ิมตน้ท่ี ยา่นประวติัศาสตร์ซลัวาดอร์ หรือท่ีรู้จกักนัในนาม ยา่นเปลวัรินโฮ (Pelourinho 

neighborhood) ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ในปีคริสตศ์กัราช 

1985 มีช่ือเสียงดา้นสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนแบบบาโรก สถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ีมีบ่งบอกถึงความ

หรูหราและความมีอ านาจของสถาบนัคริสตศ์าสนาและการปกครอง ภายในยา่นน้ีประกอบไปดว้ยอาคาร

บา้นเรือน ส่ิงก่อสร้าง และอนุสรณ์สถานมากมายท่ีมีตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 และ

ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีจนถึงปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเยีย่มชม มูลนิธิจอร์ช อมาโด (House of Jorge 

Amado Foundation) เป็นองคก์รเอกชนท่ีไม่หวงัผลไรท าธุรกิจ ก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์ช อมาโด 

(Jorge Amado) นกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงชาวบราซิล ผลงานการเขียนของเขาไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและมี

การแปลเป็นภาษาต่างๆถึง 49 ภาษา นอกจากน้ีในปีคริสตศ์กัราช 1978 หน่ึงในผลงานการเขียนของจอร์ช 

อมาโด ไดถู้กสร้างเป็นภาพยนตร์ท่ีมีช่ือวา่ Dona Flor and Her Two Husbands อีกดว้ย มูลนิธิแห่งน้ีเป็น

สถานท่ีเก็บรวบรวมผลงานและจดันิทรรศการชีวประวติัของจอร์ช อมาโด นอกจากน้ียงัเป็นองคก์รท่ี

ส่งเสริมและสนบัสนุนทุนการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจดา้นงานเขียนเก่ียวกบัศิลปะและวรรณคดี รวมถึงเป็น

สถานท่ีใชป้ระชุมและอภิปรายเก่ียวกบัประวติัศาสตร์การต่อสู้ในเร่ืองการแบ่งแยง่เช้ือชาติ เศรษฐกิจ และ

สังคมของเมืองซลัวาดอร์ เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อไปยงัพิพิธภณัฑข์องเมืองซลัวาดอร์ (City 

Museum) สถานท่ีจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้เคร่ืองแกว้ และเฟอร์นิเจอร์ของเหล่าขนุนางในอดีต จากนั้น

เยีย่มชม พิพิธภณัฑอู์โด นอฟ (Udo Knopf Museum) สถานท่ีท่ีรวบรวมและจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัหิน 

กระเบ้ือง และเซรามิกจากทัว่ทุกมุมโลก แวะเยีย่มชม คริสตจกัรซานฟรานซิสโกแห่งซลัวาดอร์ (The Gilded 
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São Francisco Church) สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค ตกแต่งภายในดว้ยงานแกะสลกัไมเ้คลือบทองประดบั

ดว้ยอญัมณี และจิตรกรรมฝาผนงัสไตลบ์าโรกท่ีแสดงถึงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ เทพนิยาย และต านาน

ประจ าเมืองซลัวาดอร์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั ชายหาดเซา โทม เด ปารีพ (Sao Tome de Paripe beach) สถานท่ีพกัผอ่นใน

วนัหยดุของชาวซลัวาดอร์ท่ีมีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.05 ออกเดินทางสู่ โอลินดา (Olinda) Recife โดยสายการบิน Avianca Brasilเทีย่วบินที ่ 6310  (ใชเ้วลา

บิน1.20ชม.) 

22.25    เดินทางถึงสนามบิน Recife เมือง โอลินดา จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที ่โอลินดา Grand Mercure Recife Boa Viagem หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

25 ส.ค./// วันทีสิ่บส่ีของการเดินทาง///โอรูเปรตู- Tiradentes 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านชม เมืองโอลนิดา (Olinda) เป็นเมืองท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

(UNESCO) และไดช่ื้อวา่เป็นเวนิสแห่งบราซิล เยีย่มชมสถานท่ีส าคญัต่างๆของเมือง ไดแ้ก่ โบสถโ์อปอร์โต 

(Igreja do Camo), ร้านท าตุก๊ตาโอลินดา (Embaixada dos Bonecos Gigantes), ถนนคนเดินแอมปาโร่ (Rua 

do Amparo), จตุัรัสอลัโต ดา เซ่ (Alto da Sé Square) และพิพิธภณัฑฟ์รานซิสโกเบรนนาร์ด (Alto da Sé 

Square) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

15.10 ออกเดินทางสู่ บราซิลเลยี   โดยสายการบิน LATAM Airlines  เทีย่วบินที3่067 (ใชเ้วลาบิน2.40 

นาที) 

17.50    เดินทางถึงบราซิลเลีย 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่บราซิลเลีย โรงแรม Melia Brasil 21 หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

26 ส.ค.///  วันที่ยีสิ่บห้าของการเดินทาง///บราซิลเลยี (Brasília)-โอรูเปรตู 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านชม เมืองบราซิลเลยี (Brasília) เมืองท่ีมีราคาท่ีดินแพงท่ีสุดในบราซิล อาคารบา้นเรือนแต่ละหลงัจะ
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สร้างไดสู้งสุดไม่เกิน 6 ชั้น เพื่อใหมี้ความสูงเท่ากบัตน้ไมท่ี้ปลูกไวโ้ดยรอบ เยีย่มชมโบสถด์อร์มบอสโค 

(Dom Bosco Church) ถึงแมส้ถาปัตยกรรมภายนอกจะไม่สวยงามนกัแต่ดา้นในกลบัตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม 

จากนั้นน าท่านข้ึนไปยงัดา้นบนของอาคาร TV Tower ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีทิวทศัน์ของเมืองในลกัษณะมุมกวา้ง ใน

วนัหยดุสุดสัปดาห์ภายใตอ้าคารเป็นสถานท่ีขายผลิตภณัฑจ์ากงานฝีมือ อาหารราคาถูก เยีย่มชมอาคาร

ส านกังานทางราชการและอนุสรณ์สถานเจเค (JK Memorial), สถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียงของออสการ์ เนยย์

เมอร์ (Oscar Nieyemer), ท่ีพ  านกัของจสัเซลิโน่ คูบิสชีค (Juscelino Kubitschek), พิพิธภณัฑธ์นาคารกลาง 

(Central Bank Museum), พระราชวงัอิททามาราต้ี (Itamaraty Palace), สภาแห่งชาติ (National Congress) 

และมหาวทิยาลยับราซิลเลีย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.30 ออกเดินทางสู่ สนามบิน Belo Horizonte เมืองโอรูเปรตู   โดยสายการบิน GOL Linhas Aéreas  

เทีย่วบินที ่1702 (ใชเ้วลาบิน1.10 ชม.) 

17.40   เดินทางถึงสนามบิน Belo Horizonte เมืองโอรูเปรตู    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่โอรูเปรตู  Hotel Solar do Rosário หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

27 ส.ค.///  วันทีสิ่บหกของการเดินทาง///โอรูเปรตู- Tiradentes 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชมรอบ เมืองโอรูเปรตู (Ouro Preto) ช่ือของเมืองมาจากจากภาษาโปรตุเกสซ่ึงมีความหมายวา่

ทองสีด า ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีรัฐมีนสัชี

ไรส์ ในช่วงระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และ 18 เมืองแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีรวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจากมี

อุตสาหกรรมการผลิตเหมืองแร่ทองค าและส่งต่อทองค าท่ีไดจ้ากการผลิตไปยงัเมืองท่า พาราต้ี (Paraty) 

นอกจากน้ียงัมีสถาปัตยกรรมบาโรกอนัโดดเด่นและเป็นแหล่งท่ีคน้พบผลงานของ อาเลยจ์าดีนย ู(อานตอนย ู

ลิสบวั) ประติมากรและสถาปนิกชาวบราซิล 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง Tiradentes ระยะทาง 200 กม ใชเ้วลา3.30ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่Tiradentes โรงแรม Garden Hill Hotel e Golfe หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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28 ส.ค./// วันทีสิ่บเจ็ดของการเดินทาง/// Tiradentes 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม โบสถ์เซนต์ อาร์โธนี (Saint Anthony Church) เป็นคริสตจกัรท่ีใชไ้มใ้นการก่อสร้าง เร่ิมตน้การ

ก่อสร้างในปีคริสตศ์กัราช 1702 ภายหลงัจากการส ารวจพื้นท่ีน้ีคร้ังแรก และเสร็จส้ินการก่อสร้างในปี

คริสตศ์กัราช 1710 วา่กนัวา่เป็นผลงานการสร้างช้ินสุดทา้ยของ อาเลยาดินโฮ (Aleijadinho) และเปิดใชง้าน

ใน 20 ปีต่อมา นบัไดว้า่เป็นหน่ึงในโบสถส์ไตลบ์าโรก (Baroque Style) ท่ีสวยท่ีสุดในบราซิล ภายใน

ประดบัตกแต่งดว้ยแท่นบูชาแกะสลกัท่ีมีความปราณีตงดงาม 7 แท่น ซ่ึงเป็นผลงานสไตลจ์อห์น ว ี (D.João 

V style) และมีการน าเคร่ืองดนตรีอยา่งออแกนซ่ึงมี 630 ท่อ ท่ีซ้ือจากเมืองพอร์โต (โปรตุเกส) มาตั้งประดบั

ไวใ้นโบสถอี์กดว้ย จากนั้นชม โบสถ์พระแม่มารีย์ คริสตจักรแห่งการภาวนาของคนผวิด า (Church of Our 

Lady of Rosary of the Black People) โบสถท่ี์สร้างดว้ยหินแกรนิตดว้ยสไตลเ์รเนสซอง (Renaissance 

Style) นบัวา่เป็นโบสถท่ี์มีโครงสร้างท่ีแขง็แรงท่ีสุดในเมือง สร้างข้ึนแทนท่ีโบสถเ์ก่าเพื่อเป็นสัญลกัษณ์

จุดเร่ิมตน้ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จากนั้นชม โบสถ์พระแม่เมอร์ซ่ี (Our Lady of Mercy Church) โบสถท่ี์

สร้างดว้ยสไตลร์อกโกโก (Rococo Style) ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เป็นโบสถข์องชนพื้นเมืองผวิด าครี

โอล (Black Creole) ประเทศบราซิล ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของจตุัรัสเมอร์ซ่ี (Mercy Public Square)    ซ่ึงนบัวา่เป็น

ประตูเขา้สู่จุดศูนยก์ลางท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ชม หอการคา้ (Chamber House) สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามยคุ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ตวัอาคารประกอบดว้ยระเบียงท่ีกวา้งขวาง ตกแต่งดว้ยไมแ้ละหินเรียงตวักนัเป็นแนว

ตามสไตลส์เปน อาคารศาลากลาง (City Hall Building)เป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความสูง 3 ชั้น สร้างข้ึนในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของจตุัรัสอีแมนซิเพชัน่ (Emancipation Square) เป็นสถานท่ีท าการของ

แผนกการท่องเท่ียวและท่ีท าการไปรษณียข์องเมือง และชมพพิธิภัณฑ์ปาเดร โตเลโด (Padre Toledo) 

หรือ บา้นของพระบิดาโตเลโด เป็นหน่ึงในมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีค่าท่ีสุดท่ีสร้างข้ีนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

เดิมเป็นท่ีพกัอาศยัของ ไมนาส คอนสไปเรซ่ี (Minas Conspiracy) หวัหนา้กลุ่มแม่น ้าแห่งความตาย ผูเ้ป็นพ่อ

ของ คาลอส คลอเรีย โตเลโด อี เมโล (Carlos Correia Toledo e Melo) ภายในบา้นพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี

ประกอบดว้ย 16 ห้อง และ 10 หอ้งมีการประดบัตกแต่งเพดานเพื่อน าเสนอเก่ียวกบัสัมผสัทั้งหา้ (Five 

Sense) ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละภาพวาดของเมสต้ี แอตไทเด (Mestre Ataíde) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน Belo Horizonte (BHZ) ระยะทาง 240 ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในสนามบิน 
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17.25  ออกเดินทางสู่ สนามบิน   Rio de Janeiro–Galeão Intl  โดยสายการบิน GOL Linhas Aéreas  

เทีย่วบินที2่183 (ใชเ้วลาบิน1 ชม.) 

20.45   เดินทางถึงบราซิลเลียสนามบิน Rio de Janeiro–Galeão Intl  ริโอเดอจาเนโร 

พกัที ่ริโอเดอจาเนโร Novotel Rio Copacabana หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

29 ส.ค.///  วันทีสิ่บแปดของการเดินทาง///ริโอเดอจาเนโร 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

ริโอเดอจาเนโร (Rio de Janeiro) ดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ของวฒันธรรมเก่าแก่และวถีิชีวติอนัทนัสมยั 

บราซิลตอ้นรับผูม้าเยือนดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น วฒันธรรม เทศกาลและอาหารอนัเลิศรส ประเทศใน

ทวปีอเมริกาใตแ้ห่งน้ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก และมีประชากรมากถึง 170 ลา้นคน บราซิลมี

ชายหาดความยาวหลายร้อยไมลซ่ึ์งบางแห่งเงียบสงบ ขณะท่ีบางหาดมีช่ือเสียงในการจดังานร่ืนเริง รวมถึง

เป็นท่ีตั้งบาร์ ร้านอาหารและร้านกาแฟจ านวนมากน าท่านเท่ียวชมเมือง ริโอเดอจาเนโร หรือเมืองริโอ สร้าง

ข้ึนบริเวณปากอ่าว กวันาบานา ความหมายในภาษาโปรตุเกสวา่ "แม่น ้าเดือนมกราคม" รู้จกักนัในช่ือวา่ รีโอ 

(Rio) เป็นเมืองหลวงของรัฐรีโอเดจาเนโรในประเทศบราซิล รีโอเดอจาเนโร ไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในเมืองท่ี

งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก และเป็นท่ีรู้จกัในดา้นการท่องเท่ียว น าท่านชม รูปป้ันพระเยซูขนาดใหญ่ ท่ีรู้จกั

ในช่ือ Christ the Redeemer รูปป้ันพระเยซูหนกักวา่ 600 ตนัน้ีตั้งสูงตระหง่านสูง 38 ฟุตอยูบ่นยอดเขาคาร์

โควาโดเหนือเมืองริโอ เด จาเนโร โดยไดรั้บการสร้างสรรคข้ึ์นดว้ยฝีมือของประติมากรชาวฝร่ังเศส พอล 

ลนัดอฟสก้ี กบัวศิวกรชาวบราซิล ไฮตอร์ ดา ซิลวา คอสตา้ ใชเ้วลาในการสร้างถึง 5 ปีและเปิดตวัสู่

สาธารณชนเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม ปี 1931 นอกจากน้ี บนยอดเขายงัมีการสร้างหอ้งสวดมนตไ์ว้

เป็นท่ีระลึกฉลองครบรอบ 75 ปีของรูปป้ันอีกดว้ย รูปป้ันพระเยซูคริสต ์(โปรตุเกส: Cristo Redentor; 

องักฤษ: Christ the Redeemer) ตั้งอยูท่ี่ยอดเขากอร์โกวาดู ประเทศบราซิล มีความสูงราว 38 เมตร ไดรั้บการ

ออกแบบโดยไฮตอร์ ดา ซิลวา กอสตา ชาวบราซิล และสร้างโดยพอลลนัดอฟสกี ประติมากรชาวฝร่ังเศส

เช้ือสายโปแลนด ์ใชเ้วลาในการสร้าง 5 ปี โดยท าพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 12 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2474 

รูปป้ันของพระเยซูท่ีโปรดใหพ้น้บาป ยนืสูง 30 เมตร (98ฟุต) และก าลงัมองขา้มเมือง Rio de Janeiro หน่ึง

ในรูปป้ันสูงท่ีสุดในโลก รูปป้ันพระเยซูยนืยืน่แขนออกมาตอ้นรับ และเป็นหน่ึงของสัญลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียง

มากของเมืองน้ี พฒันาโดยวิศวกร Heitor da Silva Costa และองคก์ร สร้างข้ึนในปี 1921 โครงการท าเกือบ 5 

ปีจึงเสร็จส้ิน รูปป้ันอยูบ่นภูเขา Corcovado (ภูเขา Hunchback) และตั้งในอุทยานแห่งชาติ Tijucaเป็นสถานท่ี

ปิคนิกท่ีร่ืนเริง สามารถเขา้ไปฐานของรูปป้ัน ซ่ึงสูง 709 m (2326 ฟุต) สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของภูเขา 
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Sugar Loaf กลางเมือง Rio de Janeiro และชายหาดของ Rio de Janeiro สามารถข้ึนรถไฟไปบนยอดของ

ภูเขาเพื่อมองรูปป้ันอยา่งใกลชิ้ด และววิท่ีสวยงามมากมาย รูปป้ันพระเยซูคริสตน้ี์ถือเป็นอนุสาวรียท่ี์มี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และไดก้ลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของนครรีโอเดจาเนโร และเป็นท่ียดึ

เหน่ียวทางจิตใจของชาวบราซิล มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ีราว 1,800,000 รายต่อปีน าท่าน

เดินทางสู่ ชายหาดโคปาคาบานา ชายหาดช่ือดงัของบราซิล ชายหาดโคปาคาบานาน้ีเป็นชายหาดท่ียาวกวา่ 4 

กิโลเมตร มีทางเดินเลียบชายหาดสไตลโ์ปรตุเกสท่ีปูกระเบ้ืองเป็นรูปคลา้ยลอนคล่ืนใน ทะเล อีกทั้งทิวทศัน์

รอบขา้งยงัมีเสน่ห์ดว้ยทิวเขาสูงสลบัซบัซอ้น หากมองลองมาจากดา้นบนจะเห็นหาดโคปาคาบานาเป็น

ชายหาดโคง้รับกบัหาดทรายขาวและ น ้าทะเลสีฟ้าสดใส แต่ส่ิงท่ีท าใหช้ายหาดดูมีสีสันก็คงเป็นสาวๆแซม

บา้แสนเซ็กซ่ีก าลงัอาบแดดบน ชายหาดในชุดบิกิน่ี ส่วนหนุ่มกลา้มโตผวิสีน ้าตาลสวยในกางเกงวา่ยน ้าก็

น่าดูไม่แพก้นั โดยกิจกรรมบนชายหาดแห่งน้ีนอกจากจะมาอาบแดดและเล่นน ้าทะเลกนัแลว้ วอลเล่ยบ์อล

และฟุตบอลชายหาดก็เป็นกิจกรรมท่ีนิยมไม่แพก้นั หลงัจากเดินทางถึง เมืองเปโทรโปลิส (Petropolis) หรือ

ท่ีรู้จกักนัในนาม เมืองอิมพีเรียล ช่ือเมืองตั้งตามพระนามของจกัรพรรดิเปโดรท่ีสอง (Pedro II) กษตัริย์

พระองคสุ์ดทา้ยของจกัรวรรดิบราซิล เมืองเปโทรโปลิสตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศบราซิล 

เป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัราชวงศเ์ป็นอยา่งมากในฐานะเมืองท่ีประทบัในช่วงฤดูร้อน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะชม Quitandinha Palace โรงแรมหรูท่ีสร้างข้ึนเป็นแห่งแรกของเมืองเปโทรโปลิส เดิมเป็นเพียง

ท่ีพกัในลกัษณะคอนโดมิเนียมและไดรั้บการบูรณะใหก้ลายเป็นโรงแรมและคาสิโนขนาดใหญ่ของประเทศ

บราซิลในเวลา สถาปัตยกรรมของตวัอาคารออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนามวา่ Luis Fossatti โดย

ภายนอกอาคารใชส้ถาปัตยกรรมรูปแบบนอร์แมน - ฝร่ังเศส ภายในอาคารประดบัตกแต่งดว้ยรูปแบบ

บาร็อคผสมผสานกบัรูปแบบอาร์ตเดคโคบราซิล ในปีคริสตศ์กัราช 1962 โรงแรมถูกปิดตวัลงและขาย

ทอดตลาดในรูปแบบท่ีพกัส่วนบุคคล และในปีคริสตศ์กัราช 1963 โรงแรมแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะให้

กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั มีการจดัแต่งสวนโดยรอบใหเ้ขา้กบัรูปแบบของสถาปัตยกรรมของตวั

อาคาร แวะชม พพิธิภัณฑ์อมิพเีรียลบราซิล (Imperial Museum) เป็นพิพิธภณัฑศู์นยก์ลางทาง

ประวติัศาสตร์ของเมืองเปโทรโปลิส ตวัอาคารพิพิธภณัฑ์เดิมใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อนของจกัรพรรดิเปโดร

ท่ีสอง ซ่ึงสร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1845 ภายในจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวยีนผลงานศิลปะร่วมสมยั ขา้ว

ของเคร่ืองใช ้และยานพาหนะส าหรับราชวงศใ์นยคุต่าง ๆ มากกวา่ 100,000 ช้ิน จากนั้นน าท่านแวะชม มหา

วหิารเซนต์ปีเตอร์แห่งอลัแคนทารา (Metropolitan Cathedral) เป็นคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
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อุทิศใหก้บันกับุญเซนตปี์เตอร์แห่งอลัแคนทารา เคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นและประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาของจกัรพรรดิเปโดรท่ีสองและครอบครัว ก่อสร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1884 และเสร็จส้ินในปี

คริสตศ์กัราช 1925 โดยใชส้ถาปัตยกรรมรูปแบบโกธิคยุคฟ้ืนฟูศิลปะวทิยา ทางดา้นขวาของมหาวิหารมีการ

สร้างสุสานส าหรับเก็บรักษาพระศพของจกัรพรรดิเปโดรท่ี 2 จกัรพรรดินี และบรมวงศานุวงศร์วมทั้งหมด

จ านวน 6 ท่าน เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางลดัเลาะไปตามถนน ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นบา้นโบราณ

ท่ีไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอยา่งดีมาตั้งแต่อดีตทั้งสองฝ่ังถนน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.55 ออกเดินทางสู่อมัเตอร์ดัม ด้วยเที่ยวบินที ่KL706 (บริการอาหารบนเคร่ืองบิน) ใชเ้วลาบิน11.25ชม. 

30 ส.ค./// วันทีสิ่บเก้าการเดินทาง///อมัเตอร์ดัม-กรุงเทพฯ 

14.20  เดินทางถึงอมัเตอร์ดมัเพื่อพกัเปล่ียนเคร่ืองเป็นเวลา 3.30 ชม. 

17.50   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินKLM เที่ยวบินที่KL875  

(บริการอาหารค ่าและเชา้บนเคร่ืองบิน) (ใชเ้วลาในการบิน11ชม.) 

31 ส.ค.///วันที่ยีสิ่บของการเดินทาง/// กรุงเทพฯ 

09.50 ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพและประทบัใจยิง่ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่หรือเด็ก1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่1 ท่าน 299,000.- 

ในกรณต้ีองการพกัห้องเดี่ยวช าระเพิม่   39,000.- 

เด็กต ่ากว่า12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผู้ใหญ่อกี2 ท่าน) 299,000.- 

 


