
 

 

Peruvian Amazon & Machu Picchu 
Exploration 

16 วัน ล่องเรือสาํราญ แม่นํ้าอเมซอนและสาํรวจมาชูปิกชู 

BY Amazon Aria 

ราคาเริ่มต้น 15,499 USD 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมพาทัวร,์ WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องด่ืม, ทปิพนักงาน) 

Lima-Iquitos (Nauta)-Yanayacu-Pucate River, Marañón River-Samiria River, Nauta 
Caño-Nauta-Ucayali River, Pacaya River-Pacaya River, Ucayali River, Tapiche River-

Clavero Lake, San Jose de Sarapanga Forest-Nauta-Urubamba, Ollantaytambo, 
Aguas Calientes-Aguas Calientes-Cusco-Lima 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

วนัท่ี กาํหนดการเดินทาง 

1 Lima 

2 Lima 

3 Lima, Fly to Iquitos (Nauta), Embark 

4 Yanayacu-Pucate River, Marañón River 

5 Samiria River, Nauta Caño (Amazonian Natural Park) 

6 Nauta 

7 Ucayali River, Pacaya River 

8 Pacaya River, Ucayali River, Tapiche River 

9 Clavero Lake, San Jose de Sarapanga Forest 

10 
Nauta (Iquitos), Disembark, Fly to Cusco, Urubamba (The 

Sacred Valley) 

11 Urubamba (The Sacred Valley) 

12 
Urubamba, Ollantaytambo, Aguas Calientes (Machu 

Picchu) 

13 Aguas Calientes (Machu Picchu), Cusco 

14 Cusco 

15 Cusco, Fly to Lima 

16 Lima 



 

 

 
1 Lima 

บ่าย เดินทางมาถึง สนามบิน Jorge Chavez เมืองลิมา ประเทศเปรู  

เมืองลิมา ประเทศเปรู (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง) 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบสั คณุจะไดร้บัการตอ้นรบัจากตวัแทน

ของเรือ Uniworld และนาํสง่ท่านไปยงัโรงแรม Country Club Lima ที่สวยงาม มีเสน่หแ์ละ

ความสะดวกสบาย  

  

 พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ฤดูกาลท่องเที่ยว : การล่องเรือแม่นํา้อเมซอน สามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี และแต่ละช่วงเวลาจะมีเสน่หท่ี์

แตกต่างกนัออกไป ขึน้กบัฤดกูาลในแต่ละช่วง ในช่วงฤดนูํา้สงู (ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

เมษายน) ระดบันํา้ในแม่นํา้และปากแม่นํา้จะสงูขึน้ ทาํใหเ้รือสามารถล่องเขา้ไปในป่าลึกท่ีนํา้ท่วม

เขา้ไปถึงได ้ในช่วงฤดนูํา้ตํ่า (ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม) ระดบันํา้ในแม่นํา้จะลดลง

และมีหาดทรายท่ีสวยงามโผล่ขึน้มา แน่นอนว่า ระดบันํา้ไม่ไดเ้ป็นไปตามช่วงเวลาท่ีแน่นอนเสมอ

ไป โปรแกรมทัวรใ์นแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากความผันผวนของระดับนํา้ในแต่ละ

ช่วงเวลา 



 

 

 

 

 

2 Lima 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ลิมาเป็นท่ีรูจ้กัในชื่อ "เมืองแห่งราชา" ลิมาก่อตัง้ขึน้ในปี 1535 แหลง่รวมวฒันธรรม รสชาติ และ

ประวติัศาสตรท่ี์หลอมรวม มหานครที่พลกุพลา่นนีม้ีบางสิ่งสาํหรบัทกุคน และวนันีค้ณุจะได้

คน้พบทุกสิ่ง 

  

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ เดินทัวรร์อบเมืองลิมา การขบัรถชมวิวแบบพาโนรามานีจ้ะพาคณุไป

รอบๆ ชายฝ่ังของลิมาในมิราฟลอเรส ชื่นชมสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสีสนัสดใสที่เต็มเมือง คณุ

จะไดเ้ดินเลน่รอบๆ “Plaza San Martín” และ “Plaza de Armas” ซึ่งเป็นจตัรุสัหลกั หลงัจาก

นัน้ ไกดข์องคณุจะพาคณุไปที่อารามซานฟรานซิสโก เขาวงกตของอโุมงคแ์ละสสุานใตดิ้น 

  



 

 

หลงัจากนัน้ คณุจะไดเ้ย่ียมชม Casa Aliaga “Plaza de Armas” สรา้งขึน้ในปี 1535 เป็นอาคาร

ที่เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของลิมา คฤหาสนโ์คโลเนียลของตระกลู Aliaga ท่ีสืบทอดต่อกนัมากว่า 

17 รุน่ รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีคฤหาสน ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

3 Lima, Fly to Iquitos (Nauta), Embark 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

รถจะไปรบัที่โรงแรมของคณุและนาํคณุไปยงัสนามบิน เพื่อเดินทางไปยงัอีกีโตส เมื่อคณุมาถึง

สนามบินนานาชาติอีกีโตส ตวัแทน Uniworld จะคอยตอ้นรบัคณุและพาคณุไปท่ีเรือ Aria 

Amazon 

  

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ล่องเรือเล็กในแม่น้ํามาราญอน วนันีค้ณุจะไดส้าํรวจป่าฝนอเมซอน

โดยเรือลอ่งแม่นํา้ลาํเล็ก แหลง่นํา้ที่สาํคญัที่สดุแห่งหนึ่งในเปรูและเป็นสาขาหลกัของอเมซอน 

แม่นํา้มาราญอนมีความอดุมสมบรูณท์ัง้ในดา้นสตัวแ์ละพืช ทกุท่านตอ้งคอยจบัตามองนกหา

ยากจาก 64 สายพนัธุห์รือโลมาสีชมพไูดท่ี้น่ี 



 

 

  

เย็น มือ้เย็นวนันีม้ีการเลีย้งตอ้นรบัจากกปัตนั ดว้ยงานเลีย้งอาหารคํ่าโดยเชฟ Pedro Miguel Schiaffino 

ผูท้ี่ขึน้ชื่อเรื่องนวตักรรมของอาหารอเมซอน อาหารคํ่าจะเต็มไปดว้ยรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของอเมซอนชาวเปรู  

4 Yanayacu-Pucate River, Marañón River 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร 

เริ่มตน้วนัใหม่ของคณุที่เขตอนรุกัษแ์ห่งชาติ Pacaya-Samiria ซึ่งเป็นพืน้ที่ธรรมชาติที่ไดร้บัการ

คุม้ครองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเปรู พายเรือคายคั แคน ูและว่ายนํา้ในน่านนํา้สีดาํของแม่นํา้ยา

นายะค-ุปคูาเต ในช่วงบ่าย เรียนรูเ้ก่ียวกบัประเพณีดัง้เดิมของพืน้ที่ในหมู่บา้นห่างไกลรมิแม่นํา้ 

Marañón เมื่อพระอาทิตยต์กดิน เราจะจอ้งมองทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน ท่ีซึ่งคณุจะไดเ้ห็นดาวเคราะห์

และกลุม่ดาวท่ีชดัเจน 

   

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรช์มหมู่บ้าน” ชนเผ่ากว่า 400 เผ่า ซึ่งบางเผ่ายงัไม่ไดติ้ดต่อกบั

มนษุยภ์ายนอก เรียกบา้นอเมซอนว่าบา้นอเมซอน วนันี ้คณุจะไดร้บัโอกาสพิเศษท่ีจะไดพ้บกบั



 

 

พวกเขา เราจะออกเดินทางบนแม่นํา้ Marañón ที่คณุจะไดพ้บกบัชาวบา้นในหมู่บา้นห่างไกล

และเรียนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมของพวกเขา ซึ่งยอ้นกลบัไปหลายศตวรรษ 

หรือ ท่องเที่ยวแม่น้ํายานายาคูปูเตเพลิดเพลินไปกบัการนั่งเรือกรรเชียงเล็กสดุลํา้สมยับน

แม่นํา้ Yanayacu-Pucate และต่ืนตาไปกบันํา้สีดาํในตาํนานของแม่นํา้ 

หากโชคเขา้ขา้งคณุ คณุอาจเห็นโลมาสีชมพซูึ่งมีถ่ินกาํเนิดในแม่นํา้อเมซอนและลอ้มรอบไป

ดว้ยตาํนาน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  

 

5 Samiria River, Nauta Caño (Amazonian Natural Park) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร 

วนันีเ้ราจะสาํรวจสตัวป่์าที่มีชีวิตชีวาและความเขียวขจีท่ีเฟ่ืองฟใูนอเมซอน ไกดน์กัธรรมชาติ

วิทยาของคณุจะสอนคณุเก่ียวกบัพืชและสตัวน์านาชนิดท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะในภมูิภาคนี ้ก่อน

ออกเดินทางเดินป่าพรอ้มไกด ์คณุจะสิน้สดุวนัที่ดดูาวบน "ทะเลสาบแห่งมนตเ์สน่ห"์ 

   



 

 

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ เทีย่วทัวรเ์ดินป่าและชมแม่น้ํา Samiria เริ่มตน้วนัใหม่ของคณุบนเรือ

กรรเชียงเล็ก ๆ ในขณะท่ีเราลอ่งเรือไปตามแม่นํา้ Samiria ซึ่งคณุจะมีตวัเลือกในการตกปลา 

หลงัจากนัน้ เราจะไปยงัดินแดนที่เราออกไปเดินป่าขา้มป่าอเมซอน 

หรือ ดูดาวบน “ทะเลสาบมหัศจรรย”์ มีสถานท่ีท่องเที่ยวไม่ก่ีแห่งที่น่าทึ่งราวกบัทอ้งฟ้าท่ีสอ่ง

สว่างดว้ยดวงดาวนบัพนั ลกึเขา้ไปในอเมซอน มองขึน้ไปบนทอ้งฟ้าที่มืดและสว่างท่ีสดุที่คณุเคย

เห็น เราจะใชเ้วลายามเย็นลอยอยู่บน "ทะเลสาบแห่งมนตเ์สน่ห"์ มองดกูลุม่ดาวและดาวเคราะห ์

  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

6  Nauta 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร 

Nauta เป็นพืน้ที่ที่มีคนอาศยัอยู่ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหน่ึงในแอมะซอนของเปรู ตัง้อยู่ระหว่างแม่นํา้ 

Marañón และแม่นํา้ Ucayali คณุจะไดส้าํรวจตลาดของเมืองซึ่งเต็มไปดว้ยปลาสด ผกัและ

ผลไม ้จากนัน้เดินทางต่อไปยงับา้นเกิดของแม่นํา้อเมซอน 



 

 

  
รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรเ์ย่ียมชมตลาด Nauta คน้พบผลไมแ้ปลกใหม่ที่มีเฉพาะในพืน้ที่ 

เช่น Camu Camu หรือ Maracuya พบกบัชาวประมงทอ้งถ่ินและดวู่าจบัไดอ้ะไรบา้งในแต่ละ

วนั บางทีถึงกบัด่ืมดํ่ากบัรสชาติท่ีไม่คุน้เคย 

หรือ ทัวรช์มจุดกาํเนิดแม่น้ําอเมซอน แมจ้ะมีการสาํรวจมานานหลายศตวรรษ แต่แม่นํา้อเม

ซอนยงัคงเป็นจดุหมายปลายทางที่น่าหลงใหล ปกคลมุไปดว้ยความลกึลบั การเดินทางไปยงัจดุ

กาํเนิดของแม่นํา้สายใหญ่ซึ่งมีแม่นํา้ Ucayali และ Marañón มาบรรจบกนั แมว่้าความเขียวขจี

จะทาํใหต่ื้นตาต่ืนใจ แต่คณุจะตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัดอกบวัขนาดยกัษ์ที่เติบโตในแอ่งแม่นํา้ 

   

  เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

7  Ucayali River, Pacaya River 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร 



 

 

สมัผสัชีวิตในฐานะผูอ้าศยัในแม่นํา้อเมซอนขณะลอ่งเรือไปตามแม่นํา้ Ucayali คน้หาโลมาสี

ชมพทูี่มีชื่อเสียงและสตัวป่์าอ่ืนๆ ที่ซุ่มซ่อนอยู่เหนือแม่นํา้ เมื่อพระอาทิตยต์กดิน เราจะไปที่

แม่นํา้ Pacaya เพื่อมองหาสตัวร์า้ยท่ีออกหากินเวลากลางคืน 

  
รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรล์่องแม่น้ํา Ucayali แม่นํา้ Ucayali ไหลผ่านเปรู 907 ไมลเ์ป็น

แม่นํา้ท่ียาวที่สดุในประเทศ ขึน้เรือ skiff ลํา้สมยั เราจะใชเ้วลาช่วงบ่ายชื่นชมพืชและสตัวน์านา

ชนิดในภมูิภาค 

หรือ ทัวรล์่องแม่น้ํา Pacaya ยามเย็น แม่นํา้ปาคายาเป็นที่อยู่อาศยัของสตัวก์ลางคืน

มากมายในตอนกลางคืน เราจะลอ่งเรือไปตามแม่นํา้และคอยจบัตาดสูตัวป่์าบางชนิด 

     
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

  

8 Pacaya River, Ucayali River, Tapiche River 



 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร 

วนันีข้องคณุเริ่มตน้ตัง้แต่เชา้ตรูด่ว้ยการลอ่งเรือไปตามแม่นํา้ Pacaya ท่ีซึ่งคณุจะผจญภยัไปใน

ป่าฝนเพื่อชมสตัวป่์า หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนั คณุจะไดเ้ขา้ร่วมการสาธิตการตกปลา

แบบ Paiche Paiche เป็นปลาท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก เราจะสิน้สดุวนัดว้ยการดปูลาโลมา

แม่นํา้สีชมพใูนแม่นํา้ Ucayali 

   

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรล์่องแม่น้ํา Pacaya นกกระยาง ลิงคาปชูิน และเต่าทาริคายา โอ ้

มาย! การสาํรวจเรือกรรเชียงเล็ก ๆ นีจ้ะพาคณุลกึเขา้ไปในป่าฝนอเมซอน ซึ่งหากคณุจบัตาดใูห้

ดี คณุจะมีโอกาสไดเ้ห็นสตัวป่์ามากมายอย่างใกลช้ิด 

หรือ ทัวรส์าธิตการตกปลา Paiche หน่ึงในปลานํา้จืดที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปลาไพเช่สามารถโต

ไดถึ้ง 400 ปอนด ์ปาเช่เป็นที่ชื่นชอบของเนือ้ขนาดใหญ่และอรอ่ย จึงใหอ้าหารแก่ชนเผ่าอเม

ซอนมาหลายพนัปีแลว้ วนันี ้คณุจะไดพ้บกบัชาวประมงชาวอเมซอนเพื่อสาธิต พวกเขาอาจจะ

โชคดีและจบัปลา Paiche ต่อหนา้คณุ 

หรือ ทัวรล์่องแม่น๊ํา Ucayali ในช่วงบ่าย เราจะไปลอ่งเรือในแม่นํา้ Ucayali เราจะเดินตามเรือ

กลว้ยท่ีขนสง่ผลิตภณัฑจ์ากป่าไปยงัท่าเรือ Requena ขณะที่จบัตาดโูลมาแม่นํา้สีชมพ ู

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

 

 



 

 

9 Clavero Lake, San Jose de Sarapanga Forest 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร 

ใชเ้วลาช่วงเชา้เดินป่า พายเรือแคนู พายเรือคายคั หรือว่ายนํา้ในแม่นํา้ยาราปาหรือทะเลสาบ

คลาเวโร ในช่วงบ่าย ชมดอกบวัยกัษท่ี์ไม่น่าเชื่อของป่าซนัโฮเซ เด สาราปังกา 

  

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ เดินป่าในป่าซันโฮเซ เด ซาปางกา ใชเ้วลายามบ่ายท่ีรายลอ้มไปดว้ย

ป่าทบึ San Jose de Sarapanga ที่หนาแน่น ใกลแ้อ่งของแม่นํา้ คณุจะเห็นดอกบวัขนาดยกัษ ์

ความงามของอเมซอนท่ีแทจ้รงิ ใบลิลลี่สามารถเติบโตไดส้งูถึง 18 นิว้และเก็บไดเ้กือบ 300 

ปอนด ์

หรือ ทัวรช์มแม่น้ํา Yarapa และทะเลสาบ Clavero เลอืกระหว่างการเดินป่า พายเรือแคนู 

พายเรือคายคั หรือว่ายนํา้ในน่านนํา้สีดาํของแม่นํา้ยาราปา หลงัจากนัน้ เราจะแลน่เรือไปยงั

ทะเลสาบ Clavero ซึ่งคณุจะไดเ้ห็นชาวบา้นพายเรือแคนตูามประเพณี 

   



 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

 
 

10 Nauta (Iquitos), Disembark, Fly to Cusco, Urubamba (The Sacred Valley) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร 

เดินเลน่ยามเชา้ผ่านเมือง Nauta ก่อนลงจากเรือ Aria Amazon ไกดข์องคณุจะพาคณุไปทศัน

ศกึษาสองสามแห่งทางระหว่างทางไปสนามบินอีกีโตสเพื่อเท่ียวบินไปยงัเมืองกสุโก 

เมื่อคณุลงจอดท่ีเมือง Cusco แลว้ ไกดท์อ้งถ่ินนาํคณุไปยงัโรงแรม Tambo del Inka ในหบุเขา

ศกัดิส์ิทธิ์ 

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ศูนยก์ู้ภัยพะยูน พะยนูในแอมะซอนเผชิญกบัภยัคกุคามมากมาย ตัง้แต่

การทาํลายแหลง่ท่ีอยู่อาศยัไปจนถึงการล่าสตัว ์ศนูยก์ูภ้ยัอเมซอน ซึ่งไดร้บัทนุสนบัสนุนจาก

สวนสตัวด์ลัลสั เวิลด ์อควาเรียม นาํลกูพะยูนกาํพรา้ ฟ้ืนฟ ูและปลอ่ยกลบัคืนสูธ่รรมชาติ 

นบัตัง้แต่ก่อตัง้มา พวกเขาไดช้่วยเหลือพะยนูทารกกาํพรา้กว่า 40 ต ั

หรือ ทัวรเ์ทีย่วเมืองนอตา ก่อตัง้ขึน้ในปี 1930 เป็นสถานท่ีรวมตวัของชาวบา้นชาวอเมซอน

เพื่อซือ้และแลกเปลี่ยนผลผลิตในทอ้งถ่ิน ไกดข์องคณุจะพาคณุไปชมเมืองและใหข้อ้มลูเชิงลกึ

เก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัของผูค้นท่ีอยู่ห่างไกลเหลา่นี ้

หรือ ทัวรช์มตลาดงานฝีมือซานฮวน ก่อนไปสนามบินเราจะแวะตลาดงานฝีมือทอ้งถ่ินกนั

ก่อน พบกบัศิลปินทอ้งถ่ินและเลือกซือ้ของที่ระลกึในนาทีสดุทา้ยจากการผจญภยัอนัน่าจดจาํ

ของคณุ 



 

 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

11 Urubamba (The Sacred Valley) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เพลิดเพลินกบัวนัพกัผ่อนนีเ้พื่อใชป้ระโยชนส์งูสดุจากการเขา้พกัท่ี Tambo del Inka ท่ียอด

เย่ียม ใหร้างวลัตวัเองดว้ยบริการท่ีผ่อนคลายท่ี Kalpa Spa ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสปาที่ดีที่สดุใน

ประเทศ แช่ตวัในสระนํา้อุ่น หรือลิม้รสอาหารอนัเดียนแสนอรอ่ย Tambo del Inka ตัง้อยู่ในใจ

กลางหบุเขา Sacred Valley เป็นสถานท่ีที่เหมาะเป็นอย่างย่ิงที่จะออกไปสาํรวจธรรมชาติ เมือง 

และสถานที่ทางประวติัศาสตรท์ี่น่าทึ่งในบรเิวณใกลเ้คียง 



 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

12 Urubamba, Ollantaytambo, Aguas Calientes (Machu Picchu) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนันีค้ณุจะไดส้าํรวจใจกลางของอาณาจกัร Inka หรือที่เรียกว่า Sacred Valley ไกดข์องคณุจะ

พาคณุไปยงั Moray และ Ollantaytambo ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตรท์ี่สาํคญั

สองแห่ง คณุจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตท่ีไม่เหมือนใครในหุบเขาศกัดิส์ิทธิ์เมื่อคณุพบปะกบัคนใน



 

 

ทอ้งถ่ิน ปิดทา้ยวนัดว้ยการโดยสารรถไฟไปยงั Aguas Calientes หมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ดา้นล่าง

ของ Machu Picchu 

โปรดทราบ: คณุไดร้บัอนญุาตใหน้าํกระเป๋าเดินทางขนาด 11 ปอนดบ์นรถไฟไปยงั Aguas 

Calientes ไดเ้พียงชิน้เดียว สมัภาระอ่ืนๆ ทัง้หมดจะถกูนาํไปที่โรงแรมของคณุใน Cusco 

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรช์ม Moray–ลานเกษตรและการทอผ้า Inkan Moray ถือเป็น

ศนูยวิ์จยัการเกษตร Inka ท่ีสาํคญั ไกดข์องคณุจะพาคณุไปชมลานรอบดา้นเกษตรกรรม 

หลงัจากนัน้ คณุจะไดพ้บกบัผูห้ญิงในทอ้งถ่ินซึ่งจะแสดงเทคนิคการทอผา้แบบเปรูดัง้เดิมใหค้ณุ

ด ู

หรือ ทัวรบ์้านครอบครัว Ollantaytambo พร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิก หน่ึงในไม่ก่ีการ

ต่อสูท้ี่ชาวสเปนแพใ้หก้บั Inkas เกิดขึน้ที่ Ollantaytambo ซึ่งเป็นป้อมปราการที่น่าประทบัใจซึ่ง

มองเห็นหมู่บา้นที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งใน Cusco หลงัจากทวัรป์้อมปราการแลว้ คณุจะเดินไปท่ี 

"หมู่บา้น Inka แห่งสดุทา้ยของเปรู" ซึ่งอยู่ใต ้Ollantaytambo สมัผสัวิถีชีวิตอนัน่าทึ่งในหบุเขา

ศกัดิส์ิทธิ์ดว้ยการเย่ียมบา้นของครอบครวั หลงัจากนัน้ เพลิดเพลินกบัการปิคนิคไปกบัเสียง

เครื่องดนตรีอินกนัพืน้เมือง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 
 

12 Aguas Calientes (Machu Picchu), Cusco 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

มาชปิูกชเูป็นสถานที่ทางโบราณคดีที่ "ตอ้งด"ู เป็นสถานที่ทางประวติัศาสตรท่ี์น่าทึ่งที่สดุแห่ง

หน่ึงของโลก ชาวสเปนไม่เคยพบอาณาจกัร Inkan Empire อนัน่าทึ่งแห่งนีม้าก่อน และถกู

คน้พบอีกครัง้ในช่วงศตวรรษที่ 20 ทกุวนันี ้นกัโบราณคดียงัคงขดุคน้เมืองโบราณแห่งนีต่้อไป 

ในขณะท่ีความลกึลบัมากมายยงัคงลอ้มรอบ Machu Picchu บอกเลา่เรื่องราวของ

ประวติัศาสตรท์ี่ยอ้นหลงัไปหลายพนัปี หลงัจากวนัที่คณุอยู่ที่ Machu Picchu คณุจะนั่งรถไฟไป 

Ollantaytambo จากนัน้รถโคช้จะพาคณุไปที่โรงแรม Belmond Monasterio ใน Cusco 

  

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรช์มมาชูปิกชู วนัของคณุเริ่มตน้แต่เชา้ตรู่ดว้ยรถบสัรบัสง่ไปยงัปอ้ม

ปราการโบราณ ไกดข์องคณุจะแบ่งปันเรื่องราวเก่ียวกบัอารยธรรมอินคา การคน้พบสถานที่ 

และทฤษฎีทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตรอ์นัน่าทึ่งนี ้เพลิดเพลินกบัอาหารกลางวนัท่ี 

Sanctuary Lodge ที่มีชื่อเสียงก่อนเดินทางกลบัลงไปที่ Aguas Calient 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

13 Cusco 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

ตัง้อยู่ในเทือกเขาแอนดีส กสุโกเป็นใจกลางของอาณาจกัรอินกนั วนันี ้คณุจะไดส้าํรวจความ

มหศัจรรยท์ัง้หมดของเมืองนี ้ขณะที่คณุชื่นชมถนนที่ปดูว้ยหิน สิ่งทอสีสนัสดใส และหอศิลป์ 

การผสมผสานกนัอย่างลงตวัของวฒันธรรมแอนเดียนโบราณกบัความงดงามของอาณานิคม

สเปน กสุโกไม่ควรพลาด คา้งคืนท่ีโรงแรม Belmond Monasterio 

  

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรช์มเมืองกุสโก เริ่มตน้เชา้วนัใหม่ของคณุที่ Sacsayhuamán ปอ้ม

ปราการพิธี Inkan ที่อทุิศใหก้บัดวงอาทิตย ์ด่ืมดํ่ากบัความรูส้กึของคณุที่ตลาดซานเปโดรขณะที่

คณุเดินผ่านแผงลอยสสีนัสดใสท่ีเต็มไปดว้ยผลไม ้ผกั เคร่ืองเทศ และผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน ทวัร ์

ของคณุดาํเนินต่อไปหลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยการไปเย่ียมชมอาสนวิหารสไตล์

เรอเนซองสแ์ละโคริคนัฉะ ซึ่งเป็นวดัที่อทุิศใหก้บัดวงอาทิตย ์“Inti” สดุทา้ย วนัของคณุจบลงดว้ย

ประสบการณก์ารรบัประทานอาหารภายในอารามซานฟรานซิสโกแห่งกสุโก 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 



 

 

14 Cusco, Fly to Lima 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เรากาํลงัมุ่งหนา้กลบัไปที่ลิมาในวนันี ้หลงัจากเดินไปรอบ ๆ เมืองไดค้รูห่นึ่ง คณุจะมุ่งหนา้ไปยงั

โรงแรมสนามบินวินดแ์ฮม คอสตา เดล โซล ลิมา 

  

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรเ์ดินขมซานบลาส San Blas เป็นย่านที่คึกคกัไปดว้ยสินคา้

หตัถกรรมและของเก่ามากมาย คณุจะไดเ้ย่ียมชมพิพิธภณัฑ ์Hilario Mendivil ซึ่งจดัแสดงผล

งานของ Mendivil ศิลปินที่มีชื่อเสียงดา้นรูปป้ันของนกับุญท่ีมีคอยาวอย่างฉาวโฉ่ เดินเตรไ่ป

ตามตรอกเล็กๆ กบัไกดข์องคณุ ก่อนเพลิดเพลินกบัอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

15 Lima 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดินทางถึงเมืองลิมา ประเทศเปรู (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง) 

การผจญภยัในเปรูอนัย่ิงใหญ่ของคณุสิน้สดุในเชา้วนันี ้ไกดจ์ะพาคณุจากโรงแรมวินดแ์ฮม 

คอสตา เดล โซล ลิมาที่สนามบินไปยงัจดุเช็คอินที่สนามบินนานาชาติลิม่า 



 

 

 

วันเดนิทาง ประเภทหอ้งพัก (ห้องละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่าน้ัน** 

ราคาต่อท่าน (USD) 

JAN-NOV 2023 SUITE (250 SQ.FT.) 15,499 

 

หมายเหตุ ราคานีย้ังไม่รวมค่า Port Charge ทา่นละ 210 USD 

**ราคาโปรโมช่ันนี ้สามารถจองไดถ้งึ 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าหอ้งจะหมด** 

    

 

 

 

 

 

 

Suite 



 

 

 

 

 

โปรแกรมล่องเรือแม่นํา้อเมซอนและสาํรวจมาชูปิกชู (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้วมถงึ 

♣ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (หอ้งพกับนเรือสาํราญ) 

♣ ค่าโรงแรมทกุแห่งท่ีมีในรายการทวัร ์

♣ ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือสาํราญ 

♣ ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

♣ ค่าเคร่ืองบินภายในประเทศ 

♣ ค่ารถรบัส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

♣ กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรอืสาํราญ 

♣ ค่าแพ็คเกจเครือ่งด่ืมบนเรอืสาํราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง 

♣ ค่าทิปพนกังานบนเรือ, ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ทิปคนขบัรถ 

อัตรานีไ้ม่รวมถงึ 

♣ ค่าวีซ่า(ถา้มี) 

♣ ค่าตั๋วเครือ่งบินไปกลบั กรุงเทพฯ – ลิม่า, ลิม่า – กรุงเทพฯ 

♣ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 

♣ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

การชาํระเงนิ  

งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนั่งจ่าย 200 USD /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยืนยนัหอ้งพกั 

งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลิก 

* ยกเลิก 125 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 95-124 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 20% 

* ยกเลิก 65-94 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 35% 

* ยกเลิก 35-64 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 50% 

* ยกเลิก นอ้ยกว่า 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

* No show หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 
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