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Code: IH14-USA-htcc220041-Central-18TK-12-29Oct-299-A220407 

 

18 วนั มหศัจรรย ์อเมรกิากลาง 

(ปานามา – คอสตารกิา – นกิารากวั – เอล ซลัวาดอร ์– ฮอนดรูสั – กวัเตมาลา – เบลซี) 

 

 

 

ทีส่ดุแหง่ทรปิพเิศษ…..กบัการเยอืน  7 ประเทศแหง่ทวปีอเมรกิากลาง...เทีย่วครบสตูร 

พเิศษ... น ัง่เครือ่งบนิเล็กดหูลมุน า้เงนิครามแหง่เบลซี (The Great Blue Hole) 

12-29 ตลุาคม 2565 

299,900 บาท 

(ปานามา – คอสตารกิา – นกิารากวั – เอล ซลัวาดอร ์– ฮอนดรูสั – กวัเตมาลา – เบลซี) 
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12 ต.ค. 2565  กรงุเทพมหานคร - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ีเ่คาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้  

 

13 ต.ค. 2565  อสิตนับลู – ปานามา ซติ ี ้(พกัคา้ง 3 คนื) 

 

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู (IST) ประเทศตุรก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK801 อสิระใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลู 

09.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สู ่สนามบนิปานามา ซติี ้(ใชเ้วลาบนิประมาณ 16.30 ชัว่โมง) 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเครือ่งบนิ 

18.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิปานามาซติี ้ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Las Americas Golden Tower **** หรอืเทยีบเทา่ (              1) 
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14 ต.ค. 2565  ปานามา ซติ ี ้

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชมกรงุปานามาซติี ้(Panama city)  

- เดมิปานามาเคยตกเป็นอาณานคิมของสเปน ไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ. 1821 ภายหลังไดร้วมกบัโคลัมเบยี 

เวเนซเุอลา และเอกวาดอร ์เป็นสาธารณรัฐ จนเมือ่ปี ค.ศ. 1903 จงึไดแ้ยกประเทศ โดยม ี“ปานามา 

ซติี”้ เป็นเมอืงหลวง 

น าท่านเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ทีเ่รยีกว่า Casco Viejo ซึง่ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

1997  

น าท่านชมเมอืงเกา่บรเิวณ ซานฟิลปิ (San Felipe) ซึง่มอีาคารบา้นเรอืนรูปแบบโคโลเนียล สไตลส์เปน 

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1519 เมือ่พวกสเปนเขา้มายดึครอง  

น าทา่นชมโบสถเ์กา่แก ่, ยา่นจตรัุสกลางเมอืง  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงและเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ  

ไดเ้วลาน าท่านชมเสน้ทางอมาดอร ์คอสเวย ์(Amador Causeway) ซึง่เป็นเหมอืนสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่

เชือ่มตอ่ระหวา่งเกาะ 3 เกาะ คอื เกาะเนาส,์ เกาะเปอรร์โิก, เกาะฟลาเมนโก เป็นทางเชือ่มทีส่รา้งดว้ยความ

ยาวกวา่ 3 กโิลเมตร และมทีัศนยีภาพทีส่วยงามมากอกีแหง่ของปานามา  

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูค่ลองปานามา ณ ประตกูัน้น ้ามริาฟอรเ์รส (Miraflores Locks)   

- น าท่านชมนทิรรศการพรอ้มชม 3D วดิโีอ เกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาของคลองปานามา ซึง่เป็นคลอง

เดนิเรอืสมทุรความยาว 77 กโิลเมตร  

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/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
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- สรา้งขึ้นบริเวณคอคอดปานามาในประเทศปานามาเพื่อเชื่อมมหาสมุทรแปซฟิิกกับมหาสมุทร

แอตแลนตกิเขา้ดว้ยกนั ซึง่ชว่ยยน่ระยะเวลาทีต่อ้งไปออ้มชอ่งแคบเดรกและแหลมฮอรน์ ทางใตส้ดุของ

ทวปีอเมรกิาใต ้คดิเป็นระยะทางกว่า 22,500 กโิลเมตร ซึง่มผีลอย่างยิง่ต่อการเดนิเรอืระหว่างสอง

มหาสมทุร  

- ถกูใชเ้ป็นเสน้ทางเดนิเรอืหลักส าหรับการคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ ตัง้แต่เปิดท าการคลองปานามา

ประสบความส าเร็จและเป็นกญุแจส าคัญในการขนสง่สนิคา้ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Las Americas Golden Tower **** หรอืเทยีบเทา่ (              2) 

 

15 ต.ค. 2565  ลอ่งเรอืคลองปานามา – เกาะลงิ – ป้อมปราการซานโลเรนโซ ่  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคลอน (Colon)  

  น าทา่นชมป้อมปราการซานโลเรนโซ ่(San Lorenzo Fort)  

- ตัง้อยูใ่นเมอืงโคลอน ซึง่ป้อมปราการสเปนแหง่นีจ้ัดเป็นป้อมปราการทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอเมรกิา ป้อมแหง่นี้

สรา้งขึน้ในปี 1597 เพือ่ป้องกันการกัดเซาะตลิง่ของแมน่ ้าชาเกรส (Chagres) ซึง่เป็นปากอา่วแมน่ ้า

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%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%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


Page 5 of 24 

 

 

 

กอ่นน าเรอืเขา้สูท่่าเรอืเวนตา เดอ ครูเชส (Venta de Cruces) ล่องจนถงึเมอืงปานามาซติี ้(Panama 

city) ณ ป้อมแหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของอาวธุยทุโธปกรณ์ทางการทหาร และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์าร

ยเูนสโกเป็นมรดกโลกในปี 1980  

 น าท่านเทีย่วชมความสวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการซานโลเรนโซ ่อันเป็นจุดยทุธศาสตรข์อง

ปานามา  

        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าท่านล่องเรอืคลองปานามา และชม เกาะลงิ (Monkey Island) ซึง่เป็นเกาะอันเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องลงินานา

ชนดิ รวมถงึสตัวป่์าบางสายพันธุ ์น าทา่นชมและเก็บภาพความน่ารักของลงิหลากชนดิในเกาะแหง่นี ้ไดเ้วลา

น าทา่นเดนิทางกลับสูป่านามาซติี ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Las Americas Golden Tower **** หรอืเทยีบเทา่ (              3) 

 

16 ต.ค. 2565  ปานามา – ซานโฮเซ (คอสตารกิา)  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

05.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโทคเูมน (PTY) เพือ่เชค็อนิ 

07.54 น. ออกเดนิทางสูก่รงุซานโฮเซ (SJO) โดยสายการบนิ CM เทีย่วบนิที ่CM787 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช.

ม.) 

08.01 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮวน ซานตามาเรยี (SJO) คอสตารกิา น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
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  น าทา่นชมเมอืงซานโฮเซ (San Jose)  

- เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศคอสตารกิา ซานโฮเซเดมิมฐีานะเป็นเพยีงหมูบ่า้นเล็กๆ ของ

ชมุชนจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1824 ในปีนีเ้องคอสตารกิาไดม้กีารเลอืกตัง้ประมขุแหง่รัฐครัง้แรก ฮวน โมรา 

เฟรนั์นเดซ ตัดสนิใจยา้ยทีต่ัง้รัฐบาลจากเมอืงการต์าโก ซึง่เป็นเมอืงหลวงสมัยทีเ่ป็นอาณานคิมของ

สเปน มาเริม่ตน้ใหมท่ีซ่านโฮเซแหง่นี้  

  น าทา่นสูย่า่นบารโิอ เอมอน (Barrio Amon)  

- ยา่นทีม่คีฤหาสนแ์ละอาคารสมยัวคิตอเรยีทีย่งัคงความสวยงามเป็นอยา่งยิง่ อาคารสว่นใหญส่รา้งขึน้จาก

ความมัง่คั่งในการคา้ขายกาแฟและยงัมไีร ่“กาแฟทอง” ทีร่ายรอบเมอืง  

  น าทา่นถา่ยรปูกบัอาคารโบราณซึง่ยงัคงความสวยงามในแบบสไตลว์คิตอเรยีน   

  จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัโรงละครแหง่ชาต ิ(National Theatre) อาคารรัฐสภา (Parliament)  

  น าทา่นเดนิทางสูส่วนสาธารณะซาบานา (Parque Sabana) ปอดของชาวเมอืงซานโฮเซ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตคิอสตารกิา (National Museum of Costa Rica)  

- ซึง่เก็บสะสมและจัดแสดงโบราณวัตถแุตล่ะยคุสมยั สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุง่เรอืงและความเป็นอยู่

ของชาวคอสตารกิาในแตล่ะยคุสมยั  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยกอ่นอาหาค ่า 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Park Inn by Radisson San Jose Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่  

 

17 ต.ค. 2565  ซานโฮเซ – อทุยานแหง่ชาตภิเูขาไฟโพส – ไรก่าแฟคอสตารกิา – น า้แรร่อ้นบอลด ิ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูว่นอทุยานแห่งชาตภิเูขาไฟโพส (Poas Volcano National Park) ซึง่มปีากปล่องภเูขาไฟ 

2 ปลอ่งคอื  

- ทางตอนเหนอืจะเป็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีย่งัคงคกุรุน่ซ ึง่เรยีกวา่ “Hot Lagoon” เป็นภเูขาไฟทีย่ังกรุ่นๆมี

ไอน ้าพวยพุง่ตลอดเวลา ภเูขาไฟแหง่นีต้ัง้อยูท่างตอนเหนอืของวนอทุยานแหง่ชาต ิ 

- ทางตอนใตเ้ป็นปากปล่องภเูขาไฟทีเ่คยปะทุเมือ่ 7,500 ปีกอ่นครสิตกาล ปัจจุบันเป็นทะเลสาบโบโทส 

(Botos Lagoon)  

  น าท่านชมความสวยงามของโบโทสลากูน ซึง่เป็นปากปล่องภเูขาไฟทีม่ไิดม้กีารปะทุในปัจจุบัน อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของภเูขาไฟตามอธัยาศัย  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูไ่รก่าแฟโดกา (Doka Coffee Plantation) ใหท้า่นไดม้โีอกาสลิม้รสชาตขิองกาแฟ

คอสตารกิาอนัเลือ่งชือ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทัศนยีภาพไรก่าแฟอนักวา้งใหญ ่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงน ้าแร่รอ้นบอลด ิ (Baldi Thermal water) แห่งภเูขาไฟอารนีอล (Arenal Volcano) 

ซึง่เป็น ภเูขาไฟในเขตจังหวัด Alajuela  

- จัดเป็นภเูขาไฟทีส่วยงามและทรงพลังทีส่ดุในประเทศคอสตารกิา มคีวามสงูประมาณ 1,657 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล   

- ส าหรับลักษณะทางธรณีวทิยาผูเ้ชีย่วชาญ ถอืว่าอารนีอล เป็นภเูขาไฟทีย่ังอายไุมม่ากไมน่่าเกนิ 7,000 

ปี โดยการปะทใุหญค่รัง้ลา่สดุเกดิขึน้ในปี ค.ศ.1968 การระเบดิของภเูขาไฟไดเ้กดิเถา้ถ่านตะกอนและ

ลาวาท าลายเมอืง Tabacón เมอืงเล็กๆ ในเขตภเูขาไฟ  

- จากการระเบดิในครัง้นัน้ไดก้อ่ใหเ้กดิปล่องภูเขาไฟใหม่เกดิขึน้อกี 3 ปล่อง ทางดา้นขา้งทศิตะวันตก 

โดยหนึง่ในปลอ่งภเูขาไฟก็ยงัคงมกีารปะทเุล็กนอ้ยอยา่งตอ่เนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั  

- ทัง้นี้จากการปะทุในครัง้นัน้บรเิวณรอบเขตภเูขาไฟกลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิม เพราะมทีัง้ป่า

ฝนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปดว้ยสัตว์ป่าจ านวนมาก รวมถงึแหล่งน ้าแร่จ านวนมากจนส่งผลใหก้ลายเป็น

แหลง่อาบน ้าแรช่ ือ่ดังระดับโลก อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นหรอืแชน่ ้าแรต่ามอธัยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Lomas Del Volcan **** หรอืเทยีบเทา่  

 



Page 8 of 24 

 

 

 

 

 

18 ต.ค. 2565  อารนีอล – เปนสั บลงัคสั – กรานาดา  (นกิารากวั) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเปนัส บลังคัส (Penas Blancas)  

- เมอืงชายแดนทีเ่ชือ่มตอ่กนัระหวา่งประเทศคอสตารกิา และ นกิารากวั  

- ระหวา่งการเดนิทางจากเมอืงอารนีอลสูเ่มอืงเปนัส บลังคัส ท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตอิันบรสิทุธิข์อง

ประเทศคอสตารกิา ไม่ว่าจะเป็นป่าฝน, ตน้ไมใ้หญ่รมิสองฝ่ังถนน หรอืไร่กาแฟ อันเป็นพชืเศรษฐกจิ

หลักทีส่ง่ออกทั่วโลก เมือ่ถงึเมอืงเปนัส บลังคัส  

น าทกุทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ผา่นดา่นสูป่ระเทศนกิารากวั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรานาดา (Granada)  

- เมอืงส าคัญล าดับทีห่ก ของประเทศนกิารากวั  

- เป็นเมอืงทางตอนใตข้องประเทศทีไ่ดถ้กูคน้พบในปี ค.ศ. 1524 โดย ฟรานซสิโก เฮอนันเดซ เดอ คอร์

โดบา (Francisco Hernandez de Cordoba)  

- เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมอืงยโุรปแห่งแรกบนผนืแผ่นดนิใหญ่อเมรกิา (First European 

city in mainland America)  

- ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงอาณานคิมเกา่แกท่ีส่ดุในนกิารากัว เมอืงกรานาดาไดรั้บอทิธพิลการสรา้งเมอืงและหมู่

อาคารสถาปัตยกรรมแบบแขกมวัรใ์นแบบสเปน  

น าทา่นชมเมอืงทีม่หีมูอ่าคารโบราณสวยงามมากซึง่ไดรั้บอทิธพิลการกอ่สรา้งแบบสเปน  

  จากนัน้ถา่ยรปูบรเิวณจัตรัุสใจกลางเมอืง และแวะถ่ายรูปกับมหาวหิาร กรานาดา (Granada Cathedral) ซึง่

ตัง้เดน่ตระหงา่นคูเ่มอืงนี ้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Gran Fracia Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

19 ต.ค. 2565  กรานาดา – มาซายา – เลออง 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตภิเูขาไฟมาซายา (Masaya Volcano National Park)  

- อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศนิการากัว และยังเป็นที่ตัง้ของภูเขาไฟมาซายา (Masaya 

Volcano) ทีย่งัคงคกุรุน่และมคีวันพวยพุง่ออกมาเป็นระยะๆในบรเิวณปากปลอ่งภเูขาไฟ  

  น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ชมปากปล่องภูเขาไฟมาซายา หากโชคดที่านจะไดเ้ห็นกลุ่มควันทีม่กีารพ่น

ออกมาจากปากปลอ่งภเูขาไฟแหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดรั้งสรรคข์ึน้  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ตลาดไมแ้กะสลักแห่งมาซายา เรยีกไดว้่าเป็นผลติภัณฑฝี์มอืงานไมแ้ห่ง

นกิารากวั อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพาโบล บลันคอส (Pueblos Blancos) . 

- ซึง่ไดรั้บสมญานามว่า “นครสขีาว” (White City) น าท่านชมเมอืงและเก็บภาพความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมแปลกตา เมอืงนี้ยังขึน้ชือ่เรือ่งหัตถกรรมงานฝีมอื และของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ ท่าน

สามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย  

  จากนัน้น าทา่นเดนิสูจ่ดุชมววิแหง่เมอืงคาทารนีา (Catarina)  

- ไดช้ือ่ว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยอกีแห่งหนึ่งของนกิารากัว  อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพบา้นเมอืงและอาคาร

โบราณตา่งๆ พรอ้มชมววิทวิทัศน ์ไดต้ามอธัยาศัย  

  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเลออง (Leon)  

- อดตีเมอืงหลวงแหง่นกิารากวัและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO 

World Heritage) และเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมโบราณในยคุอาณานคิมทีไ่ดรั้บการดแูลเป็นอยา่งด ี

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว El Convento Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

20 ต.ค. 2565  เลออง (เมอืงมรดกโลก) – มานากวั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเลออง (Leon)  

- เมอืงทีถ่กูคน้พบโดย ฟรานซสิโก เฮอนันเดซ เดอ คอรโ์ดบา (Francisco Hernandez de Cordoba) ใน

ปี ค.ศ. 1524 และยังเป็นเมอืงทีม่ทีัศนียภาพสวยงามยิง่ เนื่องจากตัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาบโซลอทลาน 
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(Xolotlan) และมภีเูขาไฟโมโมตอมโบ (Momotombo Volcano) เป็นฉากหลัง เมอืงเลอองเรยีกไดว้่า

เป็นเมอืงแห่งแรกของอเมรกิากลาง (First city of Central America) และยังเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยก

ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก (UNESCO World Heritage)  

  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงและถา่ยรปูกบัโบสถป์ระจ าเมอืง (Main Church) ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “โบสถ์

ทีใ่หญท่ีส่ดุในอเมรกิากลาง” (Largest Church in Central America)  

  จากนัน้น าท่านชมจตุรัสใจกลางเมอืง (Main Square) และเก็บภาพหมูอ่าคารเกา่แกท่ีไ่ดรั้บอทิธพิลแบบ

สถาปัตยกรรมของสเปนทีย่ังคงความสวยงามและบง่บอกถงึความยิง่ใหญ่ของสเปน ซึง่เรยีกไดว้่า เป็นเจา้

อาณานคิมในยคุนัน้  

  น าทา่นเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่แหง่เลออง (Old town) พรอ้มน าทา่นชมบา้นของคตีกวเีอกแหง่เมอืงเลออง “รู

เบน ดารโิอ” (Ruben Dario) ซึง่เป็นกวเีอกของเมอืงนี้ หลังจากทีท่่านเสยีชวีติ ร่างท่านไดรั้บเกยีรตใิหฝั้ง

ไว ้ณ วหิารแหง่เมอืงเลออง (Leon’s Cathedral) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมานากวั (Managua)  
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- เมอืงหลวงปัจจบุนัของประเทศนกิารากวั ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มมากทีส่ดุในอเมรกิา

กลาง  เมอืงมานากัว ไดรั้บการตัง้เป็นเมอืงหลวงในปี ค.ศ. 1855 กอ่นหนา้นี้ทีต่ัง้เมอืงหลวงยา้ยไปมา

ระหวา่งเมอืงเลอองกบัเมอืงกรานาดา   

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงมานากวั  

น าทา่นชมจตรัุสเรวาลชูัน่ (Plaza de la Revolucion)  

- จัตุรัสใจกลางเมอืงและเป็นสถานทีป่ระกาศอสิรภาพของชาวนกิารากัวในอดตี บรเิวณจัตุรัสแห่งนี้ราย

ลอ้มไปดว้ยหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณที่มคีวามสวยงามสมบูรณ์ยิง่ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหมู่

อาคารโบราณหลากสตีามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นเดนิชมเขตเมอืงเกา่ทีย่งัคงหลงเหลอืกลิน่อายในแบบอารยธรรมสเปน  

น าทา่นชมโบสถแ์หง่เมอืงมานากวั (Antigua Cathedral de Managua)  

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารศนูยว์ัฒนธรรมแห่งชาต ิ(National Palace of Culture) อสิระใหท้่านได ้

เก็บภาพบรรยากาศเมอืงเกา่แหง่มานากวัตามอธัยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hilton Princess Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

21 ต.ค. 2565  มานากวั – ซานซลัวาดอร ์(เอล ซาวาดอร)์ – ซูชโิตโต 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

04.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมานากวัเพือ่เชค็อนิ 

05.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงซาน ซลัวาดอร ์ประเทศเอลซัลวาดอร ์โดยเทีย่วบนิ TA314 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 

ชัว่โมง) 

06.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซาน ซลัวาดอร ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

  น าทา่นชมเมอืงซาน ซลัวาดอร ์(Sal Savador)  

- เมอืงหลวงของประเทศเอล ซลัวาดอร ์(El Salvador)  เป็นเมอืงทันสมัยและใหญ่เป็นอันดับทีส่องใน

อเมรกิากลาง  

- การขยายตัวของจ านวนผูค้นระหวา่งสงครามและภายหลังสงครามท าใหเ้กดิเขตนครหลวงซานซลัวาดอร ์

(AMSS: Area Metropolitana de San Salvador)  

- ซานซลัวาดอรเ์ป็นศูนยก์ลางการขนสง่และเศรษฐกจิของชาต ินอกจากนี้ทางหลวงแพน-อเมรกิาไดต้ัด

ผา่นและเชือ่มเมอืงนีเ้ขา้กบัเขตเมอืงอืน่ๆ ของอเมรกิากลางและสหรัฐอเมรกิา  

- ยา่นกลางกรุงซานซัลวาดอรส์มัยใหมม่ตีกึระฟ้าสูงมากมาย และเหลอืพืน้ทีท่างประวัตศิาสตรอ์ยู่เพยีง

เล็กนอ้ยเทา่นัน้ เนือ่งจากเหตแุผน่ดนิไหวทีท่ าลายเมอืง  

- เมอืงนี้ไดรั้บการจัดตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1525 โดยเปโดร เด อัลบาราโด ผูพ้ชิติชาวสเปน ปัจจุบันเมอืงนี้

ผลติเบยีร ์ยาสบู สิง่ทอ และสบู ่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2398
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87_(%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2_(%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2068
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%94_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88
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  น าทา่นเทีย่วชมและแวะถา่ยรปูกบัอาคารสถาปัตยกรรมโบราณทีย่งัคงหลงเหลอืในเขตเมอืงเกา่ของซานซลั

วาดอร ์ไมว่า่จะเป็น 

- โบสถป์ระจ าเมอืง (Metropolitan Cathedral of San Salvador) ซึง่พระสนัตะปาปา จอหน์ปอลที ่2  ได ้

เสด็จเยอืนโบสถน์ีถ้งึ 2 ครัง้ และยงัเป็นสถานทีฝั่งพระศพของอารช์บชิอป ออสการ ์โรมโิร,  

- อาคารพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต,ิ โรงละครแหง่ชาต ิ 

- จากนัน้น าทา่นเดนิชมหมูอ่าคารบรเิวณจัตุรัสพลาซา่ เอลซลัวาดอร ์เดล มนุโด (Plaza El Salvador del 

Mundo)   

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมูอ่าคารตา่งๆตามอธัยาศัย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซชูโิตโต (Suchitoto) ซึง่ไดรั้บสมญานามว่า “เมอืงแห่งดอกไมแ้ละนก” (Flower 

Bird city) เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอินับรสิทุธิแ์ละอดุมไปดว้ยดอกไม ้นกนานาพันธุ ์ 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะนก (Bird Island) ซึง่ตัง้อยูภ่ายในทะเลสาบซชูลิาน (Suchitlan Lake)  

  น าท่านชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเกาะแห่งนี้ ทีม่กีารผลติเสือ้ผา้สสีันต่างๆโดยใชภู้ม ิ

ปัญญาชาวบา้น  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศู่นยศ์ลิปะ (Centro de Arte Por La Paz) ซึง่ไดม้กีารรังสรรคผ์ลงานศลิปะใน

รปูแบบตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้หัตถกรรมทีผ่ลติโดยภมูปัิญญาชาวบา้นตามอธัยาศัย  

  จากนัน้น าท่านชมเมอืงและถ่ายรูปกับโบสถแ์ซนตาลูเซยี (Santa Lucia Church) และสถานทีท่่องเทีย่ว

ส าคัญๆแหง่เมอืงซชูโิตโต กอ่นน าทา่นสูท่ีพั่ก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั La Posada de Suchitlan Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

22 ต.ค. 2565  ซูชโิตโต – โฮยา เด เซเรน – ซานตา แอนนา – โคปนั (ฮอนดรูสั) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณ โฮยา เด เซเรน (Joya de Ceren)  

- หรอืทีรู่จ้ักในนาม “เมอืงปอมเปอขีองชาวมายัน” (Mayan Pompeii) เป็นเมอืงโบราณทีส่ าคัญและไดรั้บ

การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เป็นเมอืงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรอืงของ

ชาวมายันในอดีตกาล ก่อนที่เมืองจะล่มสลายจากการปะทุและพ่นลาวาของภูเขาไฟคาลเดอร่า 

(Caldera volcano) เมือ่ 1,400 ปีกอ่น ท าใหเ้มอืงแห่งนี้แทบจะสญูหายไปจากโลกเฉกเชน่เดยีวกับ

เมอืงปอมเปอขีองอติาล ี 

  น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บโบราณวัตถมุคีา่ หลังจากไดม้กีารขดุพบขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆในบรเิวณนี ้ 

  จากนัน้น าทา่นชมเมอืงโบราณโฮยา เด เซเรน ทีย่งัคงหลงเหลอืรอ่งรอยความเจรญิของชา่วมายนัในอดตีอยู่

บา้ง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพโบราณสถานทีส่ าคัญภายในเมอืงโบราณแหง่นี ้ 

  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานตา แอนนา (Santa Ana)  

  น าท่านชมเมอืงและถ่ายรูปกับโบสถ์โกธคิประจ าเมอืง (Gothic Cathedral) และ โรงละครแห่งชาต ิ

(National Theater) ทีย่งัคงความสวยงามและจัดไดว้า่เป็นอาคารโบราณทีย่งัสมบรูณ์ยิง่จวบจนปัจจบุนั    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคปัน (Copan)  

- เมอืงโบราณทีม่คีวามเกา่แก ่ตัง้อยูบ่รเิวณตะวันตกของประเทศฮอนดรัูส เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่ถงึสองพัน

ปี โดยไดม้ีการสันนิษฐานว่า ที่แห่งนี้ไดเ้ป็นนครหลวงมาก่อน พรอ้มทัง้ไดม้ีผูค้นอาศัยอยู่ประมาณ 

20,000 คน เมอืงนีม้กีารปกครองโดยมหากษัตรยิ ์ 

น าทา่นผา่นพรมแดนระหวา่งประเทศเอล ซนัวาดอรแ์ละประเทศฮอนดรัูส  

  จากนัน้น าทา่นมุง่สูเ่มอืงโคปัน ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัทัศนยีภาพ ป่าไมอ้นัอดุมสมบรูณ์ของทัง้สองประเทศ  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Marina Copan Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

23 ต.ค. 2565  โคปนั (เมอืงมรดกโลก) – กวัเตมาลา ซติี ้(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเขา้ชมโบราณสถานแหง่เมอืงโคปัน ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  

- เป็นโบราณสถานของอารยธรรมมายาอันเกา่แก ่ตัง้อยูท่างตะวันตกของประเทศฮอนดูรัส เป็นเมอืงเก่า

อายกุวา่สองพันปี ทีม่กีารสนันษิฐานวา่เคยเป็นเมอืงหลวงมากอ่น  

- เมอืงมกีารปกครองโดยกษัตรยิ ์มเีรือ่งราวการเมอืง เป็นชมุชนเก่าแกท่ีน่่าสนใจ แต่ก็ไดอ้พยพยา้ยถิน่

ฐานไปในทีส่ดุ  

- สว่นสิง่ปลกูสรา้งภายในโดดเดน่ในศลิปะสไตลล์ุม่แมน่ ้าของชนเผา่มายา ทัง้พรีะมดิเพือ่บชูาเทพเจา้ รูป

ปัน้ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ซากปรักหักพังทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์ 

- เมอืงนีต้ัง้อยูใ่นหบุเขาและแมน่ ้าทีอ่ดุมสมบรูณ์ และป่าดงดบิ สนันษิฐานวา่เมือ่หลายพันปีกอ่นเมอืงนี้คง

เป็นชมุชนทีค่รกึครืน้  

  น าท่านชมพรีะมดิและสถานทีส่ าคัญในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวมายาในอดตี ตลอดจนชม

สถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ใชใ้นการบูชายัญ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงโบราณโคปันตาม

อธัยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเอล ฟลอรโิด (El Florido) เมอืงพรมแดนระหว่างประเทศฮอนดูรัสและประเทศ

กวัเตมาลา  

  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศกวัเตมาลา  

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกัวเตมาลาซติี ้(Guatemala City) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศ

กวัเตมาลา และยงัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในอเมรกิากลาง   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Stofella Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

24 ต.ค. 2565  แอนตกิวั – กวัเตมาลาซติี ้

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแอนตกิวั (Antigua) เมอืงทางตอนใตห้า่งจากกวัเตามาลาซติีเ้พยีง 45 กโิลเมตร เป็น

เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกของประเทศกวัเตมาลา  

  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงแอนตกิวั (Antigua)  

- เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1979   

- เมอืงแอนตกิวัเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยคณุคา่ดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม  

- เมอืงนีต้ัง้อยูใ่นบรเิวณ Panchoy Valley เป็นเมอืงหลวงเมอืงทีส่ามของกวัเตมาลาหลังจากมกีารโยกยา้ย

มาถงึสองครัง้เพือ่หนนี ้าทว่มและแผน่ดนิไหว  

- ชาวสเปนทีเ่ขา้มายดึครองดนิแดนแถบนี้ตัง้แอนตกิัวขึน้เป็นเมอืงหลวงในปี ค.ศ.1543 แอนตกิัวไดเ้ป็น

เมอืงหลวงมายาวนานราวสองรอ้ยปี แมว้า่ระหวา่งนัน้ไดม้แีผน่ดนิไหวสรา้งความเสยีหายอยูห่ลายครัง้  

- จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1773 เมอืงนี้ไดรั้บผลกระทบจากแผ่นดนิไหวเสยีหายอยา่งหนักจนตอ้งยา้ยไปตัง้

เมอืงหลวงใหมท่ีอ่ ืน่ในทีส่ดุ  



Page 17 of 24 

 

 

 

- ชว่งทีส่เปนเขา้มายดึครองไดม้กีารสรา้งโบสถค์าทอลกิและสถาปัตยกรรมแบบบารอคไวม้ากมาย ไมว่่า

จะเป็นหมูอ่าคารแบบโคโลเนยีลทีส่วยงามโดดเดน่  

  น าทา่นชมซุม้ประตซูานตา แคทารนีา (The Arch of Santa Catalina) อนัเลือ่งชือ่ 

- โคง้ประตูนี้เคยเป็นสว่นหนึง่ของ Santa Catalina monastery ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 กอ่นทีจ่ะถูก

แผน่ดนิไหวท าใหเ้สยีหายอยา่งหนักจนเหลอืแตโ่คง้ประตเูทา่นัน้  

  จากนัน้น าท่านชมบา้นเรอืนสมัยก่อนทีส่รา้งขึน้ในยคุสเปนเรอืงอ านาจ ชมโบสถส์ าคัญๆทีม่คีวามสวยงาม

และยังคงสภาพสมบรูณ์แมจ้ะผ่านเหตุการณ์แผ่นดนิไหวมาหลายครัง้หลายครา อสิระใหท้่านเดนิเล่นและ

เก็บภาพเมอืงแอนตกิัว ทีไ่ดรั้บการขนานนามเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยดว้ยศลิปะและวัฒนธรรมในแบบชาวสเปนที่

คงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ  

  สมควรแก่เวลาน าท่านชมโรงงานหยก ที่ข ึน้ชือ่ของเมอืงแอนตกิัว ที่ไดรั้งสรรค์ออกมาในรูปแบบต่างๆ

มากมาย  

 
 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงกวัเตมาลาซติี ้ 

  น าท่านเที่ยวชมเมอืงหลวงกัวเตามาลาซติี้ น าท่านชมและถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา, โบสถ์ประจ าเมอืง, 

พระราชวังศูนยว์ัฒนธรรมแห่งชาต,ิ จัตุรัสรัฐธรรมนูญ ซึง่ลว้นแลว้แต่อุดมไปดว้ยศลิปะแบบยุโรป รวมถงึ

อทิธพิลในแบบศลิปะโคโลเนียลของสเปน อสิระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามของเมอืงกัวเตมาลาซติีไ้ด ้

ตามอธัยาศัย  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม (แนะน าใหท้า่นรบีพักผอ่นเพือ่ตืน่ขึน้เครือ่งในวันรุง่ขึน้) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Stofella Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

25 ต.ค. 2565  กวัเตมาลา – ฟอรเ์รส – เมอืงโบราณตกิลั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 

04.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกวัเตมาลาเพือ่เชค็อนิ 

06.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกวัเตมาลา สู ่สนามบนิฟอรเ์รส โดยเทีย่วบนิ....... 

07.06 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟอรเ์รส น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงโบราณตกิลั (Tikal) 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตติกิลั (Tikal National Park)  

- สถานทีท่ีท่า่นจะไดส้มัผัสทัง้ประวัตศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิีส่วยงามไปพรอ้มๆกนั  

- อทุยานแห่งนี้ตัง้อยูบ่นพืน้ทีลุ่่มในป่าฝนทางตอนเหนือของกัวเตมาลา ซึง่ถอืเป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความ

นยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอนัดับตน้ๆ เนื่องดว้ยความสวยงามและความเกา่แกข่องสิง่กอ่สรา้งของอารย

ธรรมมายันโบราณ ถูกสรา้งตัง้แต่ศตวรรษที่6 กอ่นครสิตกาล ก่อนจะถูกทิง้รา้งในครสิตศ์ตวรรษที่10 

และในปี1979 ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย  

http://travel.thaiza.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5
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- ค าว่า “ตกิัล” นัน้หมายความว่า “สถานทีแ่ห่งเสยีง” ครัง้หนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่อาศัยของชาวมายันมากว่า 

250,000 คน ในปัจจบุนัแมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรักหักพังของเมอืงโบราณ แต่สถานทีแ่ห่งนี้ก็ยังคงความ

สวยงามโดยถกูลอ้มรอบไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวชอุม่ของป่าฝนทีอ่ดุมสมบรูณ์เต็มไปดว้ยสตัวป่์านอ้ยใหญ ่ไม่

วา่จะเป็นฝงูลงิ นกแกว้ กวาง และสตัวอ์กีหลายสายพันธุ ์ 

น าทา่นชมพรีะมดิสถาปัตกรรมโบราณทีส่มบรูณ์ยิง่ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑซ์ลิวานัส มอรเ์รย ์(Sylvanus Morley Museum)  

- พพิธิภณัฑท์ีต่ัง้ชือ่ตามนักโบราณคดชีาวอเมรกินั ทีไ่ดท้ าการขดุคน้และศกึษาเรือ่งราวของชนเผ่ามายัน

ในอดตี น าทา่นเขา้ชมสมบตัอินัล ้าคา่ทีไ่ดข้ดุพบและเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภณัฑแ์หง่นี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงฟอรเ์รส (Flores)  

- เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเกาะยืน่ไปในทะเลสาบเพเท่น อสิซา่ (Lago Peten Itza) ซึง่มทีางเชือ่มเป็นคอสเวย ์

เชือ่มระหว่างเมอืงอกี 2 เมอืงไวด้ว้ยกันคอื เมอืง ซานตาเอรนิา (Santa Elena) และ ซานตา เบนโิต 

(Santa Benito) โดยทัง้ 3 เมอืงจัดเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นฟอรเ์รส  

- น าทา่นเทีย่วชมเมอืงฟอรเ์รส เมอืงน่ารักอกีแหง่ของกวัเตมาลา กอ่นน าทา่นเขา้โรงแรมเพือ่พักผอ่น    

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Casona Del Lago Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

26 ต.ค. 2565  ฟอรเ์รส – เบลซี – น ัง่เครือ่งบนิเล็กดหูลมุน า้เงนิครามแหง่เบลซี  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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06.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟอรเ์รสเพือ่เชค็อนิ 

08.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฟอรเ์รส สู ่สนามบนิเบลซี โดยเทีย่วบนิ....... 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเบลซี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเบลซี ซติี ้(Belize City)  

- เมอืงหลวงของประเทศเบลซี ซึง่เป็นประเทศขนาดเล็ก ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันออกของอเมรกิากลาง รมิทะเล

แครบิเบยีน  

- มอีาณาเขตจรดประเทศเม็กซโิกทางทศิตะวันตกเฉียงเหนอื และจรดประเทศกวัเตมาลาทางทศิตะวันตก

และทศิใตม้ปีระเทศฮอนดรัูส  

- ชือ่ประเทศมตีน้ก าเนดิมาจากชือ่แมน่ ้าเบลซี ซึง่เมอืงเบลซีซติี ้(เมอืงหลวงเกา่) ก็ไดช้ือ่มาจากแมน่ ้านี้

ดว้ยเชน่กนั  

- เบลซีมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบรัฐสภา ซึง่พระมหากษัตรยิจ์ะทรงอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ มี

สมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธที ่2 แหง่สหราชอาณาจักรเป็นประมขุพระองคปั์จจบุนั  

  น าท่านเทีย่วชมเมอืงเบลซิ ซติี้ อกีเมอืงทีม่สีสีันสดใสของหมู่อาคารทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากอังกฤษ นับเป็น

เมอืงน่ารักแหง่ทะเลแครบิเบยีน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านสัมผัสประสบการณ์น่ังเครือ่งบนิเล็กชมหลุมน ้าเงนิคราม แห่งเบลซี (The Great blue hole) ในมมุ

แบบ Bird Eye View   

- หลุมนี้อยูห่่างจากแผ่นดนิถงึ 60 ไมล ์เป็นหลุมวงกลมทีล่อ้มรอบดว้ยแนวหนิโสโครกและปะการังอกีท ี

ปากหลุมมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1,000 ฟตุ และลกึลงไปใตด้นิอกี 400 ฟตุ เป็นหนึง่ในสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีต่อ้งไปใหไ้ดห้ากมโีอกาสไปเยอืนเบลซี 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B&action=edit&redlink=1
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ramada Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

27 ต.ค. 2565  เบลซี – ไมอามี ่- อสิตนับลู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย กอ่นน าทา่นสูส่นามบนิ 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเบลซีเพือ่เชค็อนิ 

13.35 น. เครือ่งออกเดนิทางจากสนามบนิเบลซี สู ่สนามบนิไมอามี ่โดยเทีย่วบนิ....... 

17.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิไมอามี ่น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

18.30 น. น าทา่นเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ 

21.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไมอามี ่(MIA) สู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK78 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.15 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

 

28 ต.ค. 2565  อสิตนับลู – กรงุเทพ 

 

15.25 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และ ของฝาก ณ สนามบนิอสิตันบลู 

 

29 ต.ค. 2565  กรงุเทพมหานคร   

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK68 (ใชเ้วลาบนิ 9.40 ชัว่โมง)  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

18 วนั มหศัจรรย ์อเมรกิากลาง 

(ปานามา – คอสตารกิา – นกิารากวั – เอล ซลัวาดอร ์– ฮอนดรูสั – กวัเตมาลา – เบลซี – ไมอามี)่ 

12-29 ต.ค. 2565 

อตัราคา่บรกิาร 12-29 ต.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ ่หรอื (เด็ก พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น) พักหอ้งคู ่  299,900 

พักเดีย่วเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 40,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  289,900 
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ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา (เฉพาะเสน้ทาง BKK-IST-PTY//MIA-IST-BKK) 35,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

120,000 – 150,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่2 เมษายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วอเมรกิากลาง (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อัตรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK/ CM/ TA/  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิตา่งๆ 

 

หมายเหต.ุ.. วซีา่ส าหรบัทอ่งเทีย่วอเมรกิากลางท ัง้ 7 ประเทศ สามารถใชว้ซี่าอเมรกิาทีย่งัไมห่มดอายไุด ้

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่อเมรกิา ประมาณ 8,000 บาท  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 100,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 90 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 120 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในลว่งหนา้)    

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90-119 วนั หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-89 วนั หักคา่มัดจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 29 วนั หักคา่ใชจ้่าย 75-100% ของคา่ทัวร ์     

***ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตราฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
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 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


