
 

 

17 วัน โคลอมเบีย – เวเนซุเอลา – ปานามา – คูราเซา – อารูบา – โบแนร์  

 (สัมผัสประสบการณ์เปิดโลก...ละตินอเมริกา และหมู่เกาะแคริบเบี้ยนใต)้ 

 
 

 

 
สุดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ) ... เที่ยวประเทศอเมริกาใต้ และ อเมริกากลาง 
พร้อมล่องเรือชมความงามของหมู่เกาะแคริบเบี้ยนตอนใต้ (สวยงามมาก) 

TOUR CODE : SA151501MZ 

 13-29 ตุลาคม 2558 
24 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2558  
259,900 บาท 



 

 

(จองด่วน!!!!.....2 กรุ๊ปเท่านั้น.......ที่นัง่จ ากัดมาก) 
พิเศษ...จองและช าระมัดจ าก่อน 30 เมษายน 2558 ...อัพเกรดห้องพักเรือ เป็น Junior Suite Balcony ฟรี!!!! 

17 วัน โคลอมเบีย – เวเนซุเอลา – ปานามา – คูราเซา – อารูบา – โบแนร์  

(สัมผัสประสบการณ์เปิดโลก...ละตินอเมริกา และหมู่เกาะแคริบเบี้ยนใต)้ 
 

วันแรก กรงุเทพ – ปารีส (พักค้าง 1 คืน) 
 

08.00 น. คณะพบเจ๎าหน๎าที่และมัคคุเทศก๑ได๎ที่ เคาน๑เตอร๑เชคอินสายการบินแอร๑ฟร๎านซ๑ แถว P 1-15 ประตูทางเข๎าที่ 7-8 
อาคารผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.45 น. ออกเดินทางสูํมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย สายการบินแอร๑ฟร๎ านซ๑ เที่ยวบิน  AF165 (ใช๎เวลาบิน
ประมาณ 12.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร๑และ จอทีวีสํวนตัวทุกที่นั่ง  ทั้งนี้สายการบินฯ  มีบริการ อาหาร
กลางวัน และอาหารค่ํา บนเคร่ืองบิน 

 หมายเหตุ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะท าการ Check Through ส่งไปยังสนามบินการากัส  (ประเทศเวเนซุเอลาใน
วันรุ่งขึ้น) แนะน าให้ทุกท่านเตรียมกระเป๋า Hand Carry เพื่อพักค้าง 1 คืน ที่ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส  
 นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
 

นําทํานเข๎าสูํโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Paris Porte De Chichy Hotel **** หรือเทียบเทํา 
 
วันท่ีสอง ปารีส – การากัส (ประเทศ เวเนซุเอลา – พักค้าง 2 คืน) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
07.30 น. นําทํานออกเดินทางสูํสนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) 
10.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) สูํสนามบิน การากัส (CCS) ประเทศเวเนซุเอลา 
 สัมผัสประสบการณ๑บินข๎ามเส๎นแบํงเขตเวลาสากล (ใช๎เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน 



 

 

13.55 น. เดินทางถึงสนามบิน การากัส ประเทศเวเนซุเอลา นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร  
บําย  นําทํานเดินทางสูํ เมืองหลวง ของเวเนซุเอลา ในปัจจุบันคือ “กรุงการากัส ” (Caracas) ซึ่งมีชื่อเป็นทางการคือ 

ซันเตียโก  เด เลออง เด การากัส  (Santiago de Leon de Caracas) ตั้งอยูํทางตอนเหนือของประเทศ เป็นนครแหํง
ความแตกตําง  แวบแรกที่เห็น ผู๎มาเยือนมัก แปลกใจ เพราะตามเนินเขาข๎างทางที่ตรงมาจากสนามบินกับบริเวณ
รอบนอกเขตวงแหวนของเนินกลางใจเมือง มี รังโซส (ranchos) หรือยํานคนจนอยูํอาศัยหลายพันหลัง แตํเขต
กลางหุบเขากับยํานคนรวยทางตอนใต๎และตะวันออกกลับสวยงามทันสมัย นําทํานเดินทางสูํเขตใจกลางเมือง 

  การากัส หรือที่เรียกวํา เซนโตร (Centro) นําทํานชมและถํายรูปกับ จตุรัสโบลิวาร๑ (Plaza Bolivar) เป็นศูนย๑กลาง
ของเขตเมืองเกําอันประกอบด๎วย ตึกรัฐสภา (Capitolio) สร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 19 และ กาซํานาตาล (casa Natal) 
บ๎านเกิดของซีมอน โบลิวาร๑  ผู๎นําแหํงการเคลื่อนไหวให๎ประเทศในเขตอเมริกาใต๎ปลดแอกตัวเองจากการเป็น
เมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจผู๎ลําอาณานิคม จนได๎รับ หรือที่รู๎จักในนาม “สงครามโบลิวาร๑ ” ได๎เวลานําทําน
เข๎าเชคอินในโรงแรม อิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยกํอนรับประทานอาหารค่ํา 

  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Melia Caracas Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 
 

 
 

วันท่ีสาม การากัส 
 

 เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานเข๎าชมพิพิธภัณฑ๑โบลิวาเรียโน (Museo Bolivariano) สถานที่ซึ่งใช๎จัดแสดงสมบัติทางการทหาร  แวะ

ถํายรูปกับอาคารกอนเซโฮ มูนิซิปาล (Concejo Municipal) สถานีที่ซึ่งเป็นจุดกําเนิดการเรียกร๎องเอกราช ภายใน
อาคารม ีพิพิธภัณฑ๑กรีโอโย (Museo Criollo) จัดแสดงรูปจําลองชีวิตของพวกชนกรีโอโยในชํวงเปลี่ยนศตวรรษ 
ฝีมือของ ราอูล ซานตานา กับภาพเขียนของจิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสต๑ของ เอมีลิโอ บอกกิโอ  หํางกันไมํไกล



 

 

เป็นที่ต้ังของ กาซํา อามารียา (Caza Amarilla) เคยเป็นคุกและที่พํานักของประธานาธิบดี ปัจจุบันเป็นที่ทําการ
กระทรวงการตํางประเทศ มีทําเนียบรัฐบาล (Gober nacion ) ตั้งอยูํตรงข๎ามมุมตะวันตกเฉียงเหนือของจตุรัส ชั้น
ลํางทําเป็นหอศิลป์ โดยมีแมํน้ําโอริโนโกเป็นแมํน้ําสายใหญํที่สุดในเวเนซุเอลาคอยหลํอเลี้ยงทุกชีวิต  ได๎เวลานํา
ทํานเข๎าชมพิพิธภัณฑ๑  ลา ควินตา อโนวโค (La Quinta Anauco) พิพิธภัณฑ๑ทางศิลปะโคโรเนียล ซึ่งภายใน
พิพิธภัณฑ๑จัดแสดงประวัติความเป็นมาและสิ่งของในยุคลําอาณานิคม นําทํานชม วิหารแพนทิออน (Pateon 
Nacional) วิหารศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึ่งผู๎คนภายในเมืองให๎ความนับถือ และจัดเป็นสิ่งกํอสร๎างที่โดดเดํนที่สุดประจํา
เมือง ภายในวิหารแหํงนี้ยังใช๎เป็นสถานที่ฝังศพวีรบุรุษทหารกล๎าและบุคคลสําคัญมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
 

บําย นําทํานเข๎าชมมหาวิทยาลัยกลางแหํงเวเนซุเอลา  (Universidad Central de Venezuela) ที่ได๎รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี  ค.ศ.2000 โดยเหตุผลที่วํา เป็นตัวอยํางที่ดีของการพัฒนาสถาปัตยกรรม
สมัยใหมํ  ได๎เวลานําทํานขึ้นกระเช๎าไฟฟ้าสูํ ยอดเขาอวิลา (Avila Mountain) ซึ่งเป็นยอดเขาที่โอบล๎อม เสมือน
กําแพงธรรมชาติฉากหลังของกรุงการากัส ระหวํางทางนั่งกระเช๎าไฟฟ้าทํานจะได๎สัมผัสกับทัศนียภาพและความ
สวยงามทางธรรมชาติที่ยังมีให๎เห็นตลอดการนั่งกระเช๎าขึ้นภูเขา อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความสวยงามของกรุง
การากัสจากมุมสูง 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น  
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Melia Caracas Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 

วันท่ีสี่ การ์ตาเคนา (โคลอมเบีย) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเชา๎ในโรงแรม 
09.30 น. นําทํานเดินทางสูํสนามการากัส เพื่อเชคอิน 



 

 

11.56 น. ออกเดินทางสูํสนามบินการ๑ตาเคนา (CTG) ประเทศโคลอมเบีย โดยเที่ยวบิน AV69/AV9544 
13.29 น. แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ สนามบินโบโกต๎า (ประเทศโคลอมเบีย) 
 อิสระให๎ทํานรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน โดยทางทัวร๑จัดคําอาหารกลางวันให๎ทํานละ USD 30  
14.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินโบโกต๎า สูํ สนามบินการ๑ตาเคนา โดยเที่ยวบิน AV9544 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินการ๑ตาเคนา “ประตูสูํแคริบเบี้ยนใต๎”  

เมืองการ๑ตาเคนา มีชื่อเต็มๆวํา  "การ๑ตาเคนา เด อินเดียส " (Cartagena de Indias) สร๎างขึ้นเมื่อปี ค .ศ. 1533  ตั้งอยูํ
ริมชายฝั่งทะเลแคริบเบี้ ยนของทวีปอเมริกาใต๎  ค๎นพบโดยกัปตันเรือชาวสเปน เปโดร เด เอเรเดีย (Pedro de 
Heredia) และได๎ตั้งชื่อเมืองแหํงนี้ ตามชื่อ เมืองการ๑ตาเคนา  ในประเทศสเปน เมืองนี้นับได๎วํา เป็นเมืองที่เกําแกํ
ที่สุดเมืองหน่ึงของทวีปอเมริกาใต๎  และได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค๑การยูเนสโก๎ในปี 1984  ใน
อดีตการ๑ตาเคนาจัด เป็นเมืองทําที่สําคัญ 1 ใน 3 เมืองของสเปนในแถบทะเลแคริบเบี้ ยน  ปัจจุบันเป็นเมืองใหญํ
อันดับ 5 ของประเทศโคลอมเบีย (รองจากกรุง โบโกต๎า , เมเดยิน ,กาลี และบารันกิยา ) แตํเป็นเมืองทํองเ ที่ยวที่
สําคัญที่สุดของโคลอมเบีย เพราะเป็นเมืองทําจอดเรือสําราญลํองทะเลแคริบเบี้ ยน นําทํานชมบรรยากาศ ยามเย็น 
ณ ชายหาดโบกา เกรนเด๎ (Bocagrande) ชายหาดยาวตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่ต้ังของร๎านค๎า , ร๎านอาหาร , 
โรงแรม , ไนต๑คลับ และ แ กลเลอร่ี ตั้งอยูํระหวํางอําวการ๑ตาเคนา (Cartagena Bay) และ ทะเลสาบแอล (El 
Laguito) ชายหาดแหํงนี้มีชื่อเสียงและสีสรรยามค่ําคืนอีกแหํงของประเทศโคลอมเบีย อิสระให๎ทํานได๎ เที่ยวชม
และสัมผัสบรรยากาศรมิทะเลแคริบเบี้ยน ให๎ทํานได๎เดินเลํนและถํายรูปตามอัธยาศัย 

 
 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Radisson Hotel Cartagena **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า การ์ตาเคนา – ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยนใต้ (Pullmantur) 
 

เชา๎  รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 



 

 

นําทํานเที่ยวชมเขตเมืองเกําแหํงการ๑ตาเคนา (Old Town) ซึ่งยังคงสภาพและความสวยงามอยํางสมบูรณ๑สะท๎อน
ให๎เห็นถึงความเจริญรํุงเรืองและความมั่งคั่งทางประวัติศาสตร๑ของเมืองนี้ต้ังแตํอดีต นําทํานชม กําแพงเมืองเกํา 
(City wall) ที่สร๎างขึ้นโอบล๎อมรอบเมืองเพื่อป้องกันการรุกรานจากข๎าศึก  ในอดีตชาวสเปนได๎สร๎างกํา แพงเมือง
ล๎อมรอบตัวเมืองที่มีอาคารศิลปะโคโลเนียลสเปนอยํางสวยงาม และยังคงความสมบูรณ๑มาจนถึงทุกวันน้ี ด๎วย
เหตุน้ีองค๑การยูเนสโกได๎ขึ้นทะเบียนเมืองการ๑ตาเคนาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี ค .ศ. 1984 จากนั้นนํา
ทํานชมหอคอย "โตเร เด เรลอค " (Torre de Reloj) หอนาฬิกาสัญลักษณ๑ของเมืองการ๑ตาเคนา  สร๎างขึ้นในชํวง
ศตวรรษที่ 19 ตั้งอยูํบริเวณประตูเมืองที่สําคัญที่สุดของเมืองการ๑ตาเคนา  นําทํานชมความสวยงามของบ๎านเมือง
ที่ได๎รับอิทธิพลการกํอสร๎าง แบบสเปน ยํานเคทเซมานี (Getsemaní) ซึ่งเป็นหน่ึงในยํานเมืองเกําการ๑ตาเคนา  ใน
อดีตเป็นยําน ผู๎ใช๎แรงงาน แตํในปัจจุบันได๎รับการพัฒนาเป็นยํานแหํงสีสันยามราตรี อาคารของยํานนี้ดูเกํา แตํ
คงไว๎ซึ่งความสวยงามตามศิลปะแบบโคโลเนียลสเปน ซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ของเมืองในแถบทะเลแคริบเบี้ ยนของ
ราชอาณาจักรสเปน ชมความสวยงามและสีสรรของบ๎านเรือนหลากสี ที่สะท๎อนให๎เห็นถึ งความมีชีวิตชีวาของ
เมือง ให๎ทํานได๎เก็บ ภาพความสวยงามของบ๎านเมืองที่ทาสีลูกกวาด เน๎นลวดลายประตู หน๎าตําง และเมืองที่
ตกแตํงประดับประดาด๎วยต๎นไม๎ ดอกไม๎สีสันสดใส แฝงกลิ่นอายในแบบฉบับสเปน และ อเมริกาใต๎อยํางลงตัว 
อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนและเก็บภาพความงามของเมือ งแคริบเบี้ยนใต๎  นําทํานถํายรูปกับ  อนุเสาวรีย๑กาตาลินา 
(India Catalina) ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองการ๑ตาเคนา ลูกสาวของหัวหน๎าเผําที่ถูกชาวสเปนลักพาตัวไปเลี้ย งตั้งแตํเด็ก
และเมื่อเธอมีอายุ 20 ปี เธอก็ได๎กลับมาพบกับครอบครัวของเธอ  และเป็นคนกลางเจรจาระหวํางชาวสเปนและ
ชาวพื้นเมือง รวมไปถึงเป็นผู๎ชํวยให๎ชาวสเปนได๎ค๎นพบกับขุมทองคําในโคลอมเบียด๎วย   รูปปั้นนี้ถือเป็น
สัญลักษณ๑ของเทศกาลภาพยนตร๑นานาชาติเมืองการ๑ตาเคนา อีกด๎วย จากนั้นนําทํานชม ลาสโบเบดาส (Las 
Bóvedas) เป็นสํวนหน่ึงของกําแพงเมืองที่มีเสาโค๎งและห๎องตํางๆ   ในอดีตห๎องตํ างๆเหลํานี้เคยเป็นคุก แตํใน
ปัจจุบันได๎ปรับเปลี่ยนเป็นร๎านขายของที่ระลึก ถือเป็นยํานขายของที่ระลึกที่สําคัญของเมืองการ๑ตาเคนา 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 

 
 

บําย นําทํานชมจตุรัสปลาซํา  เดซาน เปโดร (Plaza de San Pedro) อันเป็นที่ต้ังของโบสถ๑ซานเปโดรกลาเบร๑ (Iglesia 
de San Pedro Claver) ซึ่งสร๎างโดยคณะสงฆ๑เยซูอิท (Jesuit) ระหวํางปี ค .ศ.1580 ถึง ปี ค .ศ.1654 ถือเป็นจตุรัสที่



 

 

สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของเมืองการ๑ตาเคนา จากนั้นนําทํานถํายรูปกับรูปปั้นหญิงอ๎วน (La gordita) โดย เฟร๑นันโด
โบเตโร (Fernando Botero) ศิลปินชาวโคลอมเบี ยที่มีชื่อเสียงระดับโลก บริเวณจ ตุรัสซานโตโดมิงโก (Plaza de 
Santo Domingo) ในยํานเมืองเกําของเมืองการ๑ตาเคนา  รูปปั้นนี้ถือเป็นรูปปั้นที่นักทํองเที่ยวทุก คนที่มายังเมืองนี้
ต๎องมาถํายรูป  นําทํานถําย รูปกับอาคารมหาวิทยาลัยแหํงการ๑ตาเคนา (Universidad de Cartagena) ในอดีตคือ
สํานักสงฆ๑ซานออกุสติน ปัจจุบันเป็นสถานที่สําหรับการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร๑และแพทย๑ศาสตร๑ รวม
ไปถึงหลักสูตรที่สูงกวําปริญญาตรีของคณะตํางๆ  นําทํานชม ปราสาทซานฟิลิป เดอ บาราจาส (San Felipe de 
Barajas) หรือ Castillo San Felipede สร๎างอยูํบนยอดเขา และตั้งชื่อตามกษัตริย๑ฟิลิปเป้ที่ 4 แหํงสเปน ตัว
ปราสาทสร๎างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม โดดเดํน ตะหงํานอยูํบนยอดเขา ตัวปราสาทเคยถูกทําลายเน่ืองจากสงคราม 
Grand Alliance ในปี 1697 และได๎รับการบูรณะขึ้นใหมํในปี 1739-1741 หลังจากนั้นได๎รับความเสียหายอีกครั้ง  
ในระหวํางสงคราม Jenkin’s Ear และได๎รับการบูรณะอีกครั้ง ในปี 1763 ชาวเมืองเชื่อวําหินที่ใช๎ในการสร๎างตัว
ปราสาทนั้นถูกชะโลมไปด๎วยเลือดของทาสผิวดํา เพราะในอดีตเมืองแหํงนี้ เป็นเมืองทําในการค๎าทาสของสเปน  
ได๎เวลานําทํานเข๎าชมมหาวิหารแหํงเมืองการ๑ตาเค นา (Catedral de Cartagena) เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของ
เมืองการ๑ตาเคนา สร๎างเสร็จในปี ค .ศ. 1612 โดยใช๎โบสถ๑แถบอันดาลูเซียและหมูํเกาะคานารีเป็นแมํแบบ (แตํ
หอคอยออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ั งเศส ) อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความสวยงามของวิหารและเมืองตาม
อัธยาศัย 

 

17.00 น. นําทํานเดินทางสูํทําเทียบเรือการ๑ตาเคนา เพื่อเชคอินลงเรือสําราญพูลแมนเทอร๑ (Pullmantur) 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

21.00 น. เรือเดินทางออกจากทําเทียบเรือการ๑ตาเคนา สูํ ทําเทียบเรือคูราเซา (Curacao) 
 

วันท่ีหก At Sea 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
อิสระให๎ทํานพักผํอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ นั่งเลํนในคลับ 
เลาจน๑ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ  ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎าปลอด
ภาษีบนเรือ  (Duty Free) และสํวนสันทนาการอ่ืนๆ  อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทําน
สามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ เชํน 
Public Room  :บาร๑และเลาจน๑ ห๎องสมุด ห๎องอินเตอร๑เนต 



 

 

Entertainment  :ชมโชว๑พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลํนในคลับ เลาจน๑ บาร๑ตํางๆหลากหลาย  
   สไตล๑ คาสิโน ดิสโก๎เธค ห๎องเลํนเกม 
Sport and Activities  :สระวํายน้ํา สปอร๑ทคอร๑ท ฟิตเนต มินิกอล๑ฟ 
Spa and Wellness  :ห๎องสปา ห๎องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  

หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  
วันท่ีเจ็ด คูราเซา (ประเทศคูราเซา) – ลงเรือด าน้ า Sea World Explorer 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือคูราเซา (Curacao) 
  นําทํานเที่ยวชมความสวยงามของเมืองคูราเซา วิลเลมสตัท (Curacao’s Willenstad) เมืองที่ได๎รับการขึ้นทะเบียน

จากองค๑การยูเนสโก๎ให๎เป็นเมืองมรดกโลกด๎านวัฒนธรรมในปี 1997 สําหรับเมืองคูราเซา ได๎แบํงเมืองออกเป็น 
2 สํวนคือ เมืองปุนดา (Punda) และ เมืองโอโทรเบนดา  (Otrobanda) โดยมีสะพานควีนแอมมํา  เป็นตัวเชื่อมการ
เดินทางระหวํางสองเมือ งนี้ นําทํานเที่ยวชมความนํารักและสีสรรของอาคารบ๎านเรือนและอาคารบริเวณทําเรือ
วิลเลมสตัท  นําทํานถํายรูปกับ อาคารรัฐสภาของ คูราเซา  (Governor’s palace) จากนั้ นนําทํานสูํเมืองปุนดา 
(Punda) นําทํานชมป้อมปราการอัมสเตอร๑ดัม (Fort Amsterdam) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่สร๎างขึ้นเพื่อป้องกันการ
รุนรานจากข๎าศึกในอดีต นําทํานเดินชมบรรยากาศของถนนสายสําคัญแหํงเมืองปุนดา ถนนคอมมอนสตรีท 
(Columbus straat, Madurostraat, Handelskade) ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองโอโทรเบนดา  (Otrobanda) ซึ่งมี
ความหมายวํา “เมืองอีกด๎าน” (The Other side) เมืองใหมํนี้ได๎สร๎างขึ้นในปี 1707 นําทํานชมความนํารักของเมือง
อีกด๎านของเกาะคูราเซา  



 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย  นําทํานสัมผัสประสบการณ๑ ลงเรือดําน้ํา เพื่อดูความสวยงามของท๎องทะเลแคริบเบี้ยนใต๎ (South Caribbean) กับ
การลงเรือดําน้ํา “Sea World Explorer” ให๎ทํานได๎เปิดประสบการณ๑กับการทํองโลกใต๎ทะ เลกับเรือดําน้ําที่ทําน
สามารถเห็นความสวยงามของท๎องทะเลและสัตว๑น้ําที่อาศัยอยูํใต๎ทะเลแคริบเบี้ยนแบบใกล๎ชิด ชมความสวยงาม
ของสัตว๑น้ํา นานาชนิด และ ปะการังอันสวยงามที่ได๎รับการอนุรักษ๑เป็นอยํางดี กํอนเดินทางกลับเรือสําราญให๎
ทํานได๎มีเวลาเลํนน้ําทะเลใสแจ๐วแหํงทะเลแค ริบเบี้ยน (กรุณาเตรียมชุดวํายน้ํา และ ผ๎าเช็ดตัว หากทํานต๎องการ
เลํนน้ําทะเล) 

 
 

18.00 น. นําทํานกลับสูํเรือสําราญ 
19.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทําเทียบเรือคูราเซา (Curacao) สูํ ทําเทียบเรือโบแนร๑ (Bonaire) 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ 

 



 

 

วันท่ีแปด โบแนร์ – ชมเมือง – ด าน้ าดูปะการัง Coral Reef 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือโบแนร๑ (Bonaire) 
  นําทํานเที่ยวชมเมืองหลวงของโบแนร๑ (Bonaire) คือ เมืองคราเลนดิก (Kralendijk) ซึ่งตั้งอยูํทางแคริบเบี้ยนใต๎ 

เกาะแหํงนี้ถูกค๎นพบในปี 1499 โดยชาวสเปน Alonso de Ojeda และ Amerigo Vespucci และได๎ถือวําเกาะแหํงนี้
เป็นของประเทศสเปน  หลังจากนั้นในปี 1636 ได๎ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวดัชช๑ในชํวงการลําอาณานิคม  นําทําน
เที่ยวชมภายในตัวเมืองคราเลนดิก นําทํานแวะถํายรูปกับอาคารรัฐสภา และ หมูํอาคารหลากสีที่เรียงรายสวยงาม 
ตลอดริมฝั่งทะเลแคริบเบี้ยน นําทํานชมและถํายรูปกับ ป้อมปราการดัชช๑ (Dutch Fortress) ที่สร๎างขึ้นในปี  1639 
จากนั้นนําทํานชม แอํงเกลือ  (Solar Salt) และชมศูนย๑อนุรักษ๑นกฟลามิงโก (Flamingo) ซึ่งมีนกฟลามิงโก อาศัย
อยูํเป็นจํานวนมาก  จากนั้นนําทํานชม กระทํอมทาส (Slave Hut) ซึ่งใช๎เป็นที่อยูํอาศัยของทาสในสมัยกํอน 
เน่ืองจากการเร่ิมสร๎างเมืองโบแนร๑และการค๎าทาสในสมัยกํอน ทําให๎มีการใช๎แรงงานทาสในการ สร๎างเมือง ได๎
เวลานําทํานชมหมูํบ๎านรินคอน (Rincon Village) ซึ่งเป็นหมูํบ๎านที่เกําแกํที่สุดในโบแนร๑ สร๎างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 
15 โดยชาวสเปน เป็นหมูํบ๎านที่สร๎างอยูํใจกลางเกาะ เพื่อชํวยป้องกันการรุกรายจากโจรสลัดและข๎าศึกในอดีต 
จากนั้นนําทํานเที่ยวชมธรรมชาติและความนํารักของเมืองและจุดชมวิวตํางๆ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย  นําทํานสัมผัสประสบการณ๑ดํา น้ําดูปะการังและฝูงปลาหลากหลาย พันธุ๑ ณ บริเวณอําวปะการัง (Coral Reef) ซึ่ง
โบแนร๑ได๎รับการยกยํองวํามีทะเลและปะการังที่สวยงามติดอันดับต๎นๆ และเรียกได๎วําเป็นจุดดําน้ําดูความงดงาม
ของปะการังใต๎นํ้าที่ดีที่สุ ดแหํงหนึ่งของโลก  (กรุณาเตรียมชุดวํายน้ํา และ ผ๎าขนหนู ) นอกจากนี้บริเวณอําว
ปะการังยังเป็นแหลํงอนุรักษ๑ ปลาสวยงาม และสัตว๑ทะเล มากมาย  หลังจากดําน้ําเสร็จแล๎วนําทํานกลับสูํเรือ
สําราญ หากทํานใดสนใจเดินเลํนบริเวณทําเรือสามารถทําได๎ตามอัธยาศัย แตํทํานต๎องกลับขึ้นเรือกํอ นเวลาเรือ
ออก 

 

18.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทําเทียบเรือโบแนร๑ (Bonaire) สูํ ทําเทียบเรืออารูบา (Aruba) 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  



 

 

 
 

วันท่ีเก้า อารูบา – ซานนิโคลาส – ด าน้ าดูเรือ SS Antilla 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
07.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือ อารูบา (Aruba) 
  นําทํานเที่ยวชม เมืองออเรงจ๑ส ทาด (Oranjestad) หรือที่รู๎จักในนาม “เมืองสีส๎ม” (Orange Town) ซึ่งเป็นเมือง

หลวงของอารูบา   ตัวเมืองสร๎างล๎อมรอบ ป้อมปราการซุทแมน (Fort Zoutman) ซึ่งสร๎างขึ้นในปี 1796 แตํเดิม
เมืองแหํงนี้ยังไมํได๎มีการต้ังชื่ออยํางเป็นทางการแตํเป็นที่รู๎จักในนาม “อําวแหํงม๎า” (Bay of Horses) ซึ่งเมืองนี้
เป็นเมืองทําการค๎าม๎า และสํงไปยัง คูราเซา หลังจากนั้นได๎ตั้งชื่อเมืองตามกษัตริย๑ วิลเลี่ยม วาน ออเรงจ๑ นาสเซา 
(William of Orange-Nassau) รัชทายาท ดัชช๑ลําดับที่หนึ่งแหํงตะกูลออเรงจ๑  นําทํานชมความสวยงามของหมูํ
อาคารสถาปัตยกรรมภายในตัวเมือง กับหมูํอาคารหลากสีสรรสดใสที่ได๎รับอิทธิพลจากชาวดัชช๑ นําทํานถํายรูป
กับป้อมปราการซุทแมน อิสระให๎ทํานได๎ถํายรูปตามอัธยาศัย ได๎เวลานําทํานเข๎าชมพิพิธภัณฑ๑ทางประวัติศาสตร๑  
(Archeology Museum of Aruba) ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของอารูบา และ ข๎าวของเคร่ืองใช๎ตั้งแตํสมัย 
2,500 ปีกํอนคริสตกาล จนถึงศตวรรษที่ 19 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองซานนิโคลา ส (San Nicolass) ซึ่งตั้งอยูํ
ทางตอนใต๎ของเมืองออเรงจ๑ส ทาด เป็นเมืองใหญํเป็นอันดับสองของอารูบา และได๎รับสมญานามวํา “เมืองแหํง
พระอาทิตย๑ขึ้น” (Sunrise city) เมืองนํารักแหํงนี้มีสีสรรความเป็นแคริบเบี้ยน เนื่องจากเป็นเมืองแหํงเสียงเพลง 
แม๎จะเป็นเมืองเล็กๆ แตํก็แฝงเสนํห๑แหํงความสนุกสนาน นําทํานเที่ยวชมความนํารักของเมืองแหํงพระอาทิตย๑  

 

 



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย  นําทํานเดินทางสูํทําเรือ Aruba’s De Palm Pier เพื่อขึ้นเรือนําทํานสูํจุดดําน้ํา (Snorkeling) ดูปะการังและซากเรือ 
SS Antilla ซึ่งเป็นเรือขนสํงสินค๎าของอเมริกา มีความยาว 400 ฟุตหรือประมาณ  120 เมตร ที่ได๎อัปปางลงตั้งแตํ
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณนีไ้ด๎มีการพัฒนาให๎เป็นที่อยูํอาศัยของสัตว๑น้ําและปลาหลากชนิด รวมถึงแหลํง
อนุรักษ๑ปะการังอีกแหํงของอารูบา ได๎เวลานําทํานขึ้นเรือเล็กเพื่อกลับเข๎าฝั่ง  

17.00 น. นําทํานกลับสูํเรือสําราญ 
18.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจาก ทําเทียบเรืออารูบา (Aruba) สูํ ทําเทียบเรือโคลอน (Colon) ประเทศปานามา 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  

 

วันท่ีสิบ At Sea 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
อิสระให๎ทํานพักผํอน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ทํานสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเลํนในคลับ 
เลาจน๑ หรือทํากิจกรรมที่มีภายในเรือสําราญมากมายได๎ตามใจชอบ  ไมํวําจะเป็นช๎อปปิ้งที่ร๎านขายสินค๎าปลอด
ภาษีบนเรือ  (Duty Free) และสํวนสันทนาการอ่ืนๆอี กมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ทําน
สามารถเลือกใช๎บริการบนเรือสําราญ เชํน 
Public Room  :บาร๑และเลาจน๑ ห๎องสมุด ห๎องอินเตอร๑เนต 
Entertainment  :ชมโชว๑พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเลํนในคลับ เลาจน๑ บาร๑ตํางๆหลากหลาย  
   สไตล๑ คาสิโน ดิสโก๎เธค ห๎องเลํนเกม 
Sport and Activities  :สระวํายน้ํา สปอร๑ทคอร๑ท ฟิตเนต มินิกอล๑ฟ 
Spa and Wellness  :ห๎องสปา ห๎องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
 

 



 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  

 

วันท่ีสิบเอ็ด โคลอน (ประเทศปานามา) – ปานามาซิตี้ – คลองปานามา 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
08.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือ โคลอน (Colon) ประเทศปานามา 

นําทํานเดินทางสูํ กรุงปานามาซิตี้ (Panama city) (ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เดิม
ปานามาเคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน ได๎รับเอกราชในปี พ .ศ. 2364 ภายหลังได๎รวมกับโคลัมเบีย เวเนซุเอลา 
และเอกวาดอร๑ เป็นสาธารณรัฐโคลัมเบีย จนเมื่อปี พ .ศ. 2446 จึงได๎แยกประเทศ โดยมี  “ปานามา ซิตี้” เป็นเมือง
หลวง นําทํานเที่ยวชมยํานเมืองเกําที่เรียกวํา  Casco Antiguo ซึ่งปัจจุบันได๎รับการขึ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกโลก
ในปี 1997 นําทํานชมเมืองเกําบริเวณ San Felipe ซึ่งมีอาคารบ๎านเรือ นรูปแบบโคโลเนียลสไตล๑สเปน สร๎างขึ้น
เมื่อปี 1519 เมื่อพวกสเปนเข๎ามายึดครอง นําทํานชมโบสถ๑เกําแกํ , ยํานจตุรัสกลางเมือง อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพ
ความสวยงามของเมืองและเลือกซื้อขอ งฝากของที่ระลึก นําทํานชม คลองปานามา ณ ชํองประตูกาตูน (Gatun) 
สําหรับคลองปานามาเป็นคลองเดินเรือสมุทรความยาว 77 กิโลเมตร สร๎างขึ้นบริเวณ คอคอดปานามา ในประเทศ
ปานามา เพื่อเชื่อม มหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทรแอตแลนติก เข๎าด๎วยกัน ซึ่งชํวยยํนระยะเวลาที่ต๎องไปอ๎อม
ชํองแคบเดรก และแหลมฮอร๑น  ทางใต๎สุดของ ทวีปอเมริกาใต๎  คิดเป็นระยะทางกวํา 22,500 กิโลเมตร ซึ่งมีผล
อยํางยิ่งตอํการเดินเรือระหวํางสองมหาสมุทร โดยถูกใช๎เป็นเส๎นทางเดินเรือหลักสําหรับการค๎าทางทะเลระหวําง
ประเทศ ตั้งแตํเปิดทําการ คลองปานามาประสบความสําเร็จและเป็นกุญแจสําคัญในการขนสํงสินค๎าทั่วโลก 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย  นําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองโคลอน (Colon) นําทํานชมป้อมปราการซานโลเรนโซํ (San Lorenzo Fort) ตั้งอยูํใน
เมืองโคลอน ซึ่ง ป้อมปราการสเปนแหํงนี้จัดเป็นป้อมปราการที่เกําแกํที่สุดในอเมริกา  ป้อมปราการแหํงนี้สร๎าง
ขึ้นในปี 1597 เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแมํน้ําชาเกรส (Chagres) ซึ่งเป็นปากอําวแมํน้ํากํอนนําเรือเข๎าสูํ
ทําเรือเวนตา เดอ ครูเชส  (Venta de Cruces) ลํองจนถึงเมืองปานามาซิตี้ (Panama city) ณ ป้อมแหํงน้ีเป็นที่ต้ัง
ของอาวุธยุโธปกรณ๑ทางการทหาร และ ได๎รับการขึ้นทะเบียนจากองค๑การยูเนสโก๎เป็นมรดกโลกในปี 1980 นํา
ทํานเที่ยวชมความสวยงามและความ เกําแกํของป้อมปราการซานโลเรนโซํ อันเป็นจุดยุทธศาสตร๑อีกแหํงหนึ่ง
ของปานามา  

15.15 น. นําทํานกลับสูํเรือสําราญ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


 

 

16.00 น. เรือสําราญออกเดินทางจากทําเทียบเรือโคลอน (Colon) สูํ ทําเทียบเรือการ๑ตาเคนา (Cartagena) 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ  
หลังอาหารอิสระให๎ทํานพักผํอนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ  

 
 

หมายเหตุ      กํอนเรือกลับเทียบทําในค่ําวันน้ีทํานจะได๎รับป้ายผูกกระเป๋าสีตํางๆ ซึ่งเป็นตัวกําหนดลําดับการนํากระเป๋าลง
จากเรือ ทํานจะต๎องจัดกระเป๋าใบใหญํวางไว๎หน๎าห๎อง โดยแยกข๎าวของเคร่ืองใช๎ที่จําเป็นไว๎ในกระเป๋าเดินทาง
ใบเล็ก เพราะเจ๎าหน๎าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญํของทํานไปตั้งแตํกลางดึก  และบัญชีคําใช๎จํายตํางๆ จะ
ถูกสํงมาให๎ทํานตรวจเช็คกํอนทําการชําระในวันรํุงขึ้น สําหรับทํานที่ต๎องการชําระผํานบัตรเครดิต ทางบริษัท
เรือจะชาร๑จคําใช๎จํายผํานบัตรเครดิตที่ทํานได๎ให๎หมายเลขไว๎ในวันที่ทํานเช็คอินโดยอัตโนมัติ  

 

วันท่ีสิบสอง การ์ตาเคนา – วิญญ่าวิเซนซิโอ (ประเทศโคลอมเบีย) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในเรือสําราญ 
10.00 น. เรือสําราญจอดเทียบทํา ณ ทําเทียบเรือการ๑ตาเคนา (Cartagena)  
  นําทํานเชคเอาท๑จากเรือสําราญ และ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนําทํานสูํสนามบินการ๑ตาเคนา  
 อิสระให๎ทํานรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน โดยทางทัวร๑จัดคําอาหารกลางวันให๎ทํานละ USD 30  
13.33 น. ออกเดินทางจากสนามบินการ๑ตาเคนา สูํ สนามบิน โบโกต๎า (ประเทศโคลอมเบีย) 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินโบโกต๎า 
  นําทํานรับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นนําทํานขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสูํ เมือง วิญญําวิเซนซิโอ  

(Villavicencio) (ระยะทาง 117 ก.ม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดเมต๎า (Meta) 
เมืองทางตอนใต๎จาก โบโกต๎า  และเป็นเมืองแหํงประตูสูํการชมสิ่งมหัศจรรย๑ทางธรรมชาติ  (แมํน้ํา 5 สี) อีกสิ่ง



 

 

มหัศจจรย๑ที่ธรรมชาติสร๎างสรรค๑ขึ้นอีกแหํงหน่ึงในโคลอมเบีย 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก 
 (กรณุาเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อพักค๎าง 1 คืน ที่ เมือง ลา มาการีนา กระเป๋าใบใหญํจะฝากไว๎ที่โรงแรม) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสิบสาม วิญญ่าวิเซนซิโอ – ลา มาการีนา – อุทยานคาโญ่ คริสตาเลส (แม่น้ า 5 สี) 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
 นําทํานสูํสนามบินวิญญําวิเซนซิโอ เพื่อขึ้นเคร่ืองบินเล็กสูํเมือง ลามาการีนา  

เดินทางถึงเมือง ลา มาการีนา (La Macarena) จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํอุทยานแหํงชาติคาโญํ คริสตาเลส 
(Cano Cristales)  เพื่อเดินทางเข๎าไปสัมผัสความมหัศจรรย๑ทางธรรมชาติของแมํน้ํา 5 สี “The River of the Five 
Colors” ซึ่งได๎รับการยกยํองวําเป็นแมํน้ําที่สวยที่สุดในโลก หรือ ที่รู๎จักในชื่อ “แมํน้ําคาโญํ คริสตาเลส ” 
นอกจากนี้ยังได๎รับสมญานามวํา “แมํน้ําสูํสรวงสวรรค๑ – The River that runaway to paradise” การเดินทางใน
ระยะแรกจะใช๎รถยนต๑จนถึงทางแยกริมฝั่ง แมํน้ํากัวญาเบโรํ ซึ่งต๎องเดินเท๎าตํอเข๎าไปยังแมํน้ํา 5 สี อีกประมาณ 2 
กิโลเมตร (หากทํานต๎องการขี่ลา เข๎าสูํฝั่งแมํน้ํา กรุณาแจ๎งไกด๑ท๎องถิ่น เพื่อเตรียมลาให๎ทํานลํวงหน๎า และไมํได๎
รวมในคําใช๎จําย) 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box 
 

บําย อิสระให๎ทํานได๎ชมความงดงามของแมํนํ้า 5 สี ซึ่งมีลักษณะเป็นลําธารต้ืน น้ําใสมาก สามารถเห็นพืชน้ําหลากสี 
โดยเฉพาะหญ๎ามอส และ สาหรําย สีสันตํางๆ ทั้ง สีเขียว , สีมํวง, สีแดง, สีแดงอมมํวง, สีฟ้า อันเป็นที่มาของชื่อ 
“แมํน้ํา 5 สี” นําทํานชมความงดงามของน้ําตกน๎อยใหญํ ตลอดเส๎นทางฝั่งแมํน้ํา ทั้งน้ําตก Cascada de los 
Cuarzos, La Piedra dela Virgen, Los pianos และ Cascada del Amor อิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพความนํา



 

 

ประทับใจตามอัธยาศัย (หากทํานต๎องการเลํนน้ํากรุณาเตรียมชุดวํายน้ํา และ ผ๎าขนหนูด๎วย ) อิสระให๎ทํานได๎ดื่ม
ด่ําธรรมชาติ กํอนเดินทางกลับสูํที่พักในชํวงเย็น 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว La Cascada Macarena Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสิบสี่ ลา มาการีนา – วิญญ่าวิเซนซิโอ – โบโกต้า – ยอดเขามองเซอร์รัต 
 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
09.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบิน ลา มาการีนา 
10.00 น. ออกเดินทางสูํสนามบินวิญญําวิเซนซิโอ 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินวิญญําวิเซนซิโอ 
  นําทํานเที่ยวชมเมืองวิญญําวิเซนซิโอ (Villavicencio) พร๎อมรับประทานอาหารกลางวัน  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท๎องถิ่น 
 

บําย  นําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองโบโกต๎า  (Bogota) เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบีย (ระยะทาง 117 ก.ม. ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) นําทํานขึ้นเคเบิ้ลคาร๑สูํ ยอดเขามองเซอร๑รัต (Monserrate) เป็นเทือกเขาแนวยาวโอบ
ล๎อมกรุงโบโกต๎า  บนยอดเขายังเป็นที่ต้ังของโบสถ๑เกําแกํอีกด๎วย นําทํานเข๎า ชมโบสถ๑แหํงยอดเขามองเซอร๑รัต  
จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎เก็บภาพกรุงโบโกต๎า เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียจากมุมสูง ซึ่งเรียกได๎วําเป็นจุด
ชมวิวที่สวยที่สุดในการชมวิวเมืองโบโกต๎า 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว BH Bicentenario Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 



 

 

วันท่ีสิบห้า โบโกต้า (ประเทศโคลอมเบีย) – ปารีส 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎าในโรงแรม 
  นําทํานเที่ยวชม กรุงโบโกต๎า (Bogota) เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบีย นําทํานชมจตุรัสโบลิวาร๑ (Plaza de 

Bolivar) ซึ่งตั้งอยูํใจกลางเมือง และยังเป็นที่ต้ัง อนุเสาวรีย๑ ไซมอน โบลิวาร๑  ผู๎นําแหํงการเคลื่อนไหวให๎ประเทศ
ในเขตอเมริกาใต๎ปลดแอกตัวเองจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจผู๎ลําอาณานิคม จนได๎รับหรือที่ ร๎ูจัก
ในนาม “สงครามโบลิวาร๑ ” โดยศิลปินชาวอิตาเลี่ยนได๎เป็นผู๎รังสรรค๑รูปปั้นนี้ในปี 1846 บริเวณจตุรัสแหํงนี้ยัง
เป็นที่ต้ังของอาคารที่ทําการของรัฐบาล โดยทางทิศเหนือเป็นที่ต้ังของ พระราชวังแหํงความยุติ ธรรม (Palace of 
Justice) อาคารที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ๑ แหํงความยุติธรรมของประเทศ สํวนทางทิศใต๎ของจตุรัสเป็นที่ต้ังของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย นําทํานถํายรูปกับหมูํอาคารในแบบโคโลเนียลสเปน ที่มีประวัติศาสตร๑
อันยาวนานและยังคงสภาพสมบูรณ๑จวบจนปัจจุบัน ทางตะวันออกของจตุรัสเป็นที่ต้ังของ วิหารแหํงโบโกต๎า 
(Primary Cathedral of Bogota) เป็นโบสถ๑โรมันคาทอลิก ซึ่งสร๎างในสมัยศตวรรษที่ 17 แตํยังคงความงดงาม
จวบจนปัจจุบัน จากนั้นนําทํานเที่ยวชมยํานแคนเดอลาเรีย (La Candelaria) ยํานประวัติศาสตร๑อันเกําแกํแหํงกรุง
โบโกต๎า ที่ซึ่งมีการรักษาและบูรณะอาคารและสิ่งกํอสร๎างเกําแกํนับร๎อย ปี รวมถึงโบสถ๑ที่มีอายุกวํา 400 ร๎อยปี 
นําทํานเข๎าชมความงามของโบสถ๑ ซานฟรานซิสโก (San Francisco Church)  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

บําย  นําทํานเข๎าชมพิพิธภัณฑ๑ทองคํา (Gold Museum – El Museo del Oro) แหํงโคลอมเบีย ซึ่งเรียกได๎วําเป็น
พิพิธภัณฑ๑ทองคําที่ใหญํที่สุดในโลก ภายในจัดแสดงข๎าวของเคร่ืองใช๎ เคร่ืองประดับ และ วัสดุอื่นๆจากทองคํา
ในชํวง Pre-Hispanic มีชิ้นงานล้ําคําจัดแสดงกวํา 55,000 ชิ้น นอกจากนี้ในสํวนชั้นสอง และ ชั้นสามของ
พิพิธภัณฑ๑ยังจัดแสดง ข๎าวของเคร่ืองใช๎ในอดีตที่สามารถขุดพบในประเทศโคล อมเบีย สะท๎อนให๎เห็นถึง
วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตของชนเผําพื้นเมืองในอดีต 

 
15.00 น. นําทํานเดินทางสูํสนามบินโบโกต๎า (BOG) 



 

 

18.30 น. ออกเดินทางจ ากสนามบิน โบโกต๎า  (BOG) สูํ สนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) โดยสายการบินแอร๑ฟร๎านซ๑ 
เที่ยวบิน AF423 (ใช๎เวลาบินประมาณ 10.40 ชั่วโมง) 

วันท่ีสิบหก  ปารีส – กรุงเทพ 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน  

 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส๑เดอโกว๑ (CDG) กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
14.00 น. ออกเดินทางสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร๑ฟร๎านซ๑ เที่ยวบิน AF166 (ใช๎เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง) 
  สายการบินมีบริการอาหารค่ํา และ อาหารเช๎าบนเคร่ืองบิน 
 

วันท่ีสิบเจ็ด  กรุงเทพมหานคร 
 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... 
 

ประเภทห้องพัก 

 ห๎องพักด๎านแบบมีหน๎าตําง (Ocean View) 

 
 เตียงมีให๎เลือกสองแบบ แบบเตียงคูํหรือเตียงเด่ียว ตู๎เสื้อผ๎าขนาดใหญํ ห๎องน้ําแบบฝักบัว โทรทัศน๑ โทรศัพท๑  
 อินเตอร๑เน็ต* มินิบาร๑ * (* มีคําใช๎จํายเพิ่มเติม) เคร่ืองเป่าผม ขนาดพื้นที่ประมาณ 12 ตารางเมตร 

 



 

 

 ห๎องพักจูเนียร๑สวีทแบบมีระเบียง (Junior Suite Balcony) 
 

 
 
 เตียงมีให๎เลือกสองแบบ แบบเตียงคูํหรือเตียงเดียว ตู๎เสื้อผ๎าขนาดใหญํ ห๎องน้ําแบบฝักบัว โทรทัศน๑ โทรศัพท๑   
 อินเตอร๑เน็ต* มินิบาร๑ * (* มีคําใช๎จํายเพิ่มเติม)  เคร่ืองเป่าผม มีระเบียงนั่งเลํนชมวิวทะเล 
 ขนาดพื้นที่ประมาณ 24.50 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 วัน โคลอมเบีย – เวเนซุเอลา – ปานามา – คูราเซา – อารูบา – โบแนร์  

 (สัมผัสประสบการณ์เปิดโลก...ละตินอเมริกา และหมู่เกาะแคริบเบี้ยนใต)้ 
TOUR CODE : SA151501MZ 

13 – 29 ตุลาคม / 1-17 ธันวาคม 2558 
อัตราคําบริการ  (บาท)  ตุลาคม & ธันวาคม 2558 

ราคาผู๎ใหญํ พักห๎องคูํหรือ เด็ก 1 ทํานพักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน (ห๎องพัก Inside) 259,900 
พักเด่ียวเพิ่มทํานละ 35,000 
ราคาผู๎ใหญํ (พักห๎องคูํแบบห๎องหน๎ารตําง Window Cabin) เพิ่มเงินทํานละ 7,000 
ราคาผู๎ใหญํ (พักห๎องคูํแบบจูเนียร๑สวีท Junior Suite Balcony) เพิ่มเงินทํานละ 15,000 
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไมํเสริมเตียง – พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน)  199,900 
ชั้น Premium Economy เพิ่มเงินจากราคาทัวร๑ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน AF 
เทํานั้น) เร่ิมต๎นที่ทํานละ (ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 

80,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร๑ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน AF เทํานั้น) 
 เร่ิมต๎นที่ทํานละ (ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น) 

170,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตํจะปรับตามความเป็นจริงที่  
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทํานั้น (คิด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ๑ 2558) ** 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผู๎ใหญํ 3 ทําน แนะนําให๎ทําน เปิด

ห๎องพัก เป็น 2 ห๎องจะสะดวกกับทํานมากกวํา 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๏ป หากออกตั๋วแล๎ว ไมํสามารถขอคืนเงินได๎ และไมํสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได๎ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมทํองเที่ยวอเมริกาใต๎ (ตามที่ระบุไว๎ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักทํองเที่ยวโดยสายการบิน AF  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ําหนัก ไมํเกิน 23 กก./ใบ) 
 คําภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ประกันภัยทางอากาศ 
 คําประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 



 

 

คํารักษาพยาบาลหลังกลับจากตํางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไมํครอบคลุมผู๎ที่อายุเกิน 85 ป)ี 
 คําภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 คําที่พักตลอดการเดินทาง (พักห๎องคูํ) 
 คําอาหารทุกมื้อตามระบุ, คําพาหนะ หรือรถรับ-สํง ระหวํางนําเที่ยว, คําเข๎าชมสถานที่ 
 น้ําดื่มบริการบนรถ 1 ขวดตํอทํานตํอวัน   
 คําทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกด๑ไทย, ไกด๑ท๎องถิ่น 
 เจ๎าหน๎าที่ (ไกด๑ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานี้ไมํรวมถึง 
 คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท๑-แฟกซ๑ คําเคร่ืองดื่มมินิบาร๑และคําใช๎จํายอื่นๆที่มิได๎ระบุ 
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจําย 100,000 บาท/ทําน  
  งวดที่ 2 : ชําระสํวนที่เหลือ 30 วัน ลํวงหน๎ากํอนออกเดินทาง  
กรณียกเลิก (ทํานต๎องชําระคําใช๎จํายอันเกิดจากเที่ยวบินภายในประเทศอเมริกาใต๎ และมีใบเสร็จแสดงให๎ทํานทราบ) 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 31วัน ไมํเก็บคําใช๎จําย (หากไมํได๎มีการยื่นวีซําลํวงหน๎า)   (สงกรานต๑-ปีใหมํ 45 วัน) 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 16-30 วัน หักคํามัดจํา 10,000 บาท + คําวีซํา (ถ๎าม)ี   (สงกรานต๑-ปีใหมํ 26-44 วัน) 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 10-15 วัน หักคํามัดจํา 10,000 บาท + คําใช๎จํายอื่น (ถ๎าม)ี  (สงกรานต๑-ปีใหมํ 20-25 วัน) 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 4-9 วัน หักคําใช๎จําย 50-75% ของคําทัวร๑    (สงกรานต๑-ปีใหมํ 4-19วัน) 
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคําใช๎จําย 100% ของคําทัวร๑ 
ผู๎เดินทางที่ไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคําใช๎จําย 100%  

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 15 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎า อยําง

น๎อย 20 วัน กํอนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทํองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การลําช๎าของสายการบิน  การนัด

หยุดงาน  การประท๎วง  ภัยธรรมชาติ  การกํอจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชน๑ของผู๎
เดินทางไว๎ให๎ได๎มากที่สุด 

 เน่ืองจากการทํอง เที่ยวน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจํายกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ  ทํานไมํสามารถท่ีจะเรียกร๎องเงินคืน ใน
กรณีที่ทํานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช๎บริการที่ทางทัวร๑จัดให๎ ยกเว๎นทํานได๎ทําการตกลง หรือ แจ๎งกํอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถู กปฎิเสธการตรวจคนเข๎าเมือง และจะไมํคืนเงินคําทัวร๑ที่ทํานชําระมาแล๎ว  
หากทํานถูกปฎิเสธการเข๎าเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข๎าเมือง  

 ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมํรับผิดชอบ หากทํานถูกปฎิ



 

 

เสธการเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทํองเที่ยวใช๎หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลํมสีเลือดหมู 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ หากทํานต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระ  

คาํใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทได๎ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เทํานั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได๎เทํานั้น) 

 ทํานที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เชํน เชียงใหมํ ภูเก็ต หาดใหญํ ฯลฯ โปรดแจ๎งฝ่ายขายกํอนเพื่อขอคํายืนยันวํา
ทัวร๑นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนํนอน หากทํานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมํได๎รับการยืนยันจากพนักงาน แล๎วทัวร๑นั้น
ยกเลิก บริษัทฯไมํสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆที่เกี่ยวข๎องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได๎  

 เมื่อทํานจองทัวร๑และชําระมัดจําแล๎ว หมายถึงทํานยอมรับในข๎อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ๎งแล๎วข๎างต๎น 
โรงแรมและห้อง 
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค๑จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของห๎องพักและรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกันตามที่ต๎องการ หรือ อาจไมํสามารถจัดห๎องที่พักแบบ 3 เตียงได๎ 

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรป จะไมํมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให๎บริการ
ในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสํในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชํน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต๎น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห๎ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด  
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย๑ และเหล๎า เป็นต๎น จะถูกทําการตรวจอยําง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให๎ถือขึ้นเคร่ืองได๎ไมํเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ๑ละไมํเกิน 100 ml. แล๎วใสํรวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร๎อมที่จะสําแดงตํอเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค๑การการบินพลเรือนระหวําง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทํานซื้อสินค๎าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต๎องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได๎ 
และห๎ามมีรํองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 
 



 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎โหลดใต๎ท๎องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู๎โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตํละสายการบิน) การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฎิเสธได๎ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวําที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเคร่ืองได๎  ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว๎าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า  
(ขอเอกสารทั้งหมด 3 ชุด เพราะยื่น วีซ่าเชงเก้น, วีซ่าโคลอมเบีย และ วีซ่าเวเนซุเอลา) 

(ใช๎เวลาในการขอวีซําประมาณ 2 เดือน) 
สถานฑูตไมํอนุญาตให๎ดึงเลํมพาสปอร๑ต หากได๎ยื่นเข๎าไปแล๎ว ดังนั้นถ๎าทํานรู๎วําต๎องใช๎เลํมกรุณาแจ๎งบริษัททัวร๑ฯ เพื่อขอยื่น  

วีซําลํวงหน๎ากํอนกรุ๏ป และให๎แนบตั๋วเคร่ืองบินในชํวงที่ทํานจะเดินทางมาด๎วย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอํานให๎เข๎าใจ และเตรียมให๎ครบ และกรุณาอยําดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยกํอน ) 

 
1. หนังสือเดินทาง อายุใช๎งานได๎ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน๎าวํางอยํางน๎อย 2 แผํน 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. สําเนาบัตรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ๎าน (กรุณาถํายหน๎าแรกที่มีรายละเอียดบ๎านเลขที่มาด๎วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู๎หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน๎าเป็น ...นาง... ต๎องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหยํา (กรณีผู๎หญิง.....ถ๎าหยําและหากมีการใช๎คํานําหน๎าเป็น ....นาง...ต๎องแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ๑ต๎องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ๑: (หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อม พํอและแมํ) ต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอ

เทํานั้น และให๎ระบุวํา ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ๑อยํางไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้น และให๎ระบุ



 

 

วํา มารดายินยอมให๎เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้น และให๎ระบุ

วํา บิดายินยอมให๎เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานให๎ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมํต๎องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู๎ประกอบกิจการ (อายุไมํเกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู๎เดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบียนพาณิชย๑ที่มีชื่อผู๎เป็นเจ๎าของร๎านค๎า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช๎จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ๎าง ระบุตําแหนํง ระยะเวลาการวําจ๎าง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นข๎าราชการ : ใช๎หนังสือรับรองจากหนํวยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถํายสําเนาบัตรข๎าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต๎องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวํากําลังศึกษาอยูํ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

 
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให๎ถูกต๎อง ใช๎ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลํมเดียวกัน) 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย๑ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจ๎าของบัญชีให๎ครบถ๎วน มีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซํา 
- สําเนาสมุดบัญชีย๎อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซํา มียอดเงินไมํต่ํากวํา 100,000 บาทตํอการรับรอง 1 

ทําน และยอดแสดงในบัญชีต๎องไมํก๎าวข๎ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกํอนยื่นวีซํา) 
 

************* ข๎อ 1 และ ข๎อ 2 ต๎องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 

 
หมายเหต ุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข๎ามเดือน (ยอดไมํตํอเน่ือง) เชํนจากเดือน 1 ข๎ามไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมํมี) ทํานต๎องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถํายสําเนาสมุดบัญชี 

 
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได๎ แตํทํานต๎องแนบบัญชีออมทรัพย๑ (Saving) มาด๎วย 

หากต๎องการใช๎บัญชีฝากประจํา ต๎องเตรียมดังนี้ 
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชื่อเจ๎าของบัญชีให๎ครบถ๎วน มีอายุไมํเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซํา 
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมํต่ํากวํา 100,000 บาทตํอการรับรอง 1 ทําน  



 

 

 
หมายเหต ุหากต๎องการรับรองการเงินให๎คนภายในครอบครัว ต๎องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต๎องระบุชื่อเจ๎าของบัญชี  รับรองคําใช๎จํายให๎ใคร (ต๎องระบุชื่อผู๎ถูก

รับรองในจดหมายด๎วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร , ทะเบียนบ๎าน , ทะเบียนสมรส หรือหลักฐา น เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ๑วําเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ๎างรับรองคําใช๎จํายให๎ลูกจ๎าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ๎างระบุวําเป็นผู๎รับรองคําใช๎จําย พิมพ๑เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข๎อ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไมํต๎องแนบมา) 



 

 

17 วัน โคลอมเบีย – เวเนซุเอลา – ปานามา – คูราเซา – อารูบา – โบแนร์  

 (สัมผัสประสบการณ์เปิดโลก...ละตินอเมริกา และหมู่เกาะแคริบเบี้ยนใต)้ 
TOUR CODE : SA151501MZ 

(ท่านต้องฉีดไข้เหลือง 15 วัน ก่อนการเดินทาง) 
13 – 29 ตุลาคม 2558  24 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2558 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ห๎องพัก 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล๑ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า ) 

ชื่อผู้ส ารองท่ีนั่ง............................................................. .................โทรศัพท์มือถือ................................................... 

โทรศัพท์....................................แฟกซ์..............................................อีเมล์.............................. ................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองท่ีนั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02-428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 – 428 2114  


