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Code: IH14-PAN+TTO+GUY+GUF+SUR+GLP-15TK-29Dec-12Jan2023-399-A220913 

 

15 วนั ละตนิอเมรกิาตอนบน 

ปานามา – ตรนิแิดด แอนด ์โตเบโก – กายอานา – เฟรนชเ์กยีนา  

 ซูรนิาม – กวัดาลปุ – ไมอามี ่ 

 

 

 

บนิสูป่านามา // ไมอามี ่โดย เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ สะสมไมล ์Star Alliance 

29 ธนัวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 

399,900 

 

Optional ตอ่ทรปิ 5 วนั : โดมนิกินั รพีลบัพลคิ – เฮต ิ(บนิเพิม่อกี 2 เทีย่วบนิ) 

พกัคา้งเพิม่อกี 4 คนื ในราคา 65,000 บาท 

(29 ธนัวาคม 2565 – 16 มกราคม 2566) 
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29 ธ.ค. 2565  กรงุเทพ – อสิตนับลู 

 

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

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.55 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศเตอรเ์คยี โดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารเชา้และ

อาหารกลางวัน ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู  

 

30 ธ.ค. 2565  อสิตนับลู – ปานามา (พกัคา้ง 1 คนื) 

 

05.45 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK801 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิระหวา่งแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

09.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิปานามา (PTY) โดยเทีย่วบนิ TK801 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 16.40 ชัว่โมง) 

18.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิปานามา น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Las Americas Golden Tower **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

***** เทีย่วบนิส าหรบัการเดนิทางสู ่กายอานา, เฟรน้ซก์ายอานา, ซูรนิาม และ ตรนิแิดด แอนด ์โตเบโก  

มคีอ่นขา้งจ ากดัมาก ดงัน ัน้จงึไมส่ามารถเลอืกเวลาไดม้ากนกั**** 

 

31 ธ.ค. 2565  ปานามา - ตรนิแิดด แอนด ์โตเบโก  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเทีย่วชมกรงุปานามาซติี ้(Panama city) เดมิปานามาเคยตกเป็นอาณานคิมของสเปน ไดรั้บเอกราช

ในปี ค.ศ. 1821 ภายหลังไดร้วมกับโคลัมเบยี เวเนซเุอลา และเอกวาดอร ์เป็นสาธารณรัฐ จนเมือ่ปี ค.ศ. 

1903 จงึไดแ้ยกประเทศ โดยม ี“ปานามา ซติี”้ เป็นเมอืงหลวงน าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ทีเ่รยีกวา่ Casco 

Viejo ซึง่ปัจจบุนัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997  
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น าท่านชมเมอืงเกา่บรเิวณ ซานฟิลปิ (San Felipe) ซึง่มอีาคารบา้นเรอืนรูปแบบโคโลเนียล สไตลส์เปน 

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1519 เมือ่พวกสเปนเขา้มายดึครอง น าท่านชมโบสถเ์กา่แก่ , ย่านจตุรัสกลางเมอืง 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงและเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ  

 

ไดเ้วลาน าท่านชมเสน้ทางอมาดอร ์คอสเวย ์(Amador Causeway) ซึง่เป็นเหมอืนสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่

เชือ่มตอ่ระหวา่งเกาะ 3 เกาะ คอื เกาะเนาส,์ เกาะเปอรร์โิก, เกาะฟลาเมนโก เป็นทางเชือ่มทีส่รา้งดว้ยความ

ยาวกวา่ 3 กโิลเมตร และมทีัศนยีภาพทีส่วยงามมากอกีแหง่ของปานามา  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่คลองปานามา ณ ประตูกัน้น ้ามริาฟอรเ์รส (Miraflores Locks)  น าท่านชมนทิรรศการ

พรอ้มชม 3D วดิโีอ เกีย่วกบัประวัตคิวามเป็นมาของคลองปานามา ซึง่เป็นคลองเดนิเรอืสมทุรความยาว 77 

กโิลเมตร สรา้งขึน้บรเิวณคอคอดปานามาในประเทศปานามาเพือ่เชือ่มมหาสมุทรแปซฟิิกกับมหาสมุทร

แอตแลนตกิเขา้ดว้ยกัน ซึง่ชว่ยย่นระยะเวลาทีต่อ้งไปออ้มชอ่งแคบเดรกและแหลมฮอรน์ ทางใตสุ้ดของ

ทวีปอเมรกิาใต  ้คดิเป็นระยะทางกว่า 22,500 กโิลเมตร ซึง่มผีลอย่างยิง่ต่อการเดนิเรือระหว่างสอง

มหาสมุทร โดยถูกใชเ้ป็นเสน้ทางเดนิเรอืหลักส าหรับการคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ ตัง้แต่เปิดท าการ

คลองปานามาประสบความส าเร็จและเป็นกญุแจส าคัญในการขนสง่สนิคา้ 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 

 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปานามา เพือ่เชคอนิ 

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%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
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21.02 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตปิิอารโ์ก ประเทศตรนิแิดด แอนด ์โตเบโก  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 

ชัว่โมง)  

 หมายเหต ุ: เทีย่วบนิบนิตรงมเีทีย่วเดยีว และใหบ้รกิาร 5 เทีย่วบนิตอ่สปัดาหเ์ทา่น ัน้ 

 

1 ม.ค. 2566  ตรนิแิดด แอนด ์โตเบโก - พอรต์ ออฟ สเปน (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

01.03 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตปิิอารโ์ก ประเทศตรนิแิดด แอนด ์โตเบโก 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hilton Hotel Trinidad **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูถ่ ้าแกสพาร ี(Gasparee Cave) ซึง่เป็นถ ้าหนิปนูทีภ่ายในมหีนิงอก หนิยอ้ยทีก่่อตัวเป็น

รูปร่างต่างๆ และภายในถ ้ายังเป็นทีเ่ก็บน ้า หากชว่งมแีดดสะทอ้นกับพืน้น ้าเป็นสเีทอควอย ์สวยงามมาก 

อสิระใหท้า่นไดช้มความสวยงามภายในถ ้าตามอธัยาศัย  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านชมป้อมปราการคงิสจ์อรจ์ (Fort King George) ป้อมปราการทีส่รา้งขึน้ในชว่งกลางศตวรรษที ่18 

โดยการสนับสนุนจากกองทัพองักฤษ เพือ่ป้องกนัการรกุรานจากการลา่อาณานคิมของฝร่ังเศสในชว่งนัน้  

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางเขา้ชม 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งพอรต์ออฟสเปน (The Magnificent Seven in Port of 

Spain) หมู่อาคารโบราณ 7 หลังประกอบดว้ยปราสาทคลิลานีย ์(Stollmeyer’s Castle), Whitehall, 

Queen’s Royal College, Ambard’s House, Archbishop’s Palace, Hayes Court, Mille Fleurs อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hilton Hotel Trinidad **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

2 ม.ค. 2566   ตรนิแิดด แอนด ์โตเบโก - กายอานา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่พอรต์ ออฟ สเปน (Port of Spain) เมอืงหลวงของประเทศ และเป็นยา่นศูนยค์วามเจรญิ

และอุดมดว้ยอาคารบา้นเรอืนโบราณยุควคิตอเรยีและจอร์เจยีน ในสไตลน์ีโอคลาสสคิ น าท่านชมความ

สวยงามของอาคารโบราณทีย่ังคงหลงเหลอืใหไ้ดเ้ห็นกลิน่อายของความเจรญิในยคุการล่าอาณานคิมของ

สเปน  

 

น าท่านชมจัตุรัสครสิโตเฟอรโ์คลัมบัส (Christopher Columbus Square), อาคารรัฐสภา และ จัตุรัส

อสิรภาพ (Independence Square) และเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่ (Old Town) ส าหรับสาธารณรัฐตรนิแิดด

และโตเบโก เป็นชาตทิีต่ัง้อยู่ในทะเลแครบิเบยีน เป็นรัฐทีเ่ป็นหมู่เกาะ ประกอบดว้ย 2 เกาะเป็นหลักคอื 

เกาะตรนิแิดด เกาะโตเบโก และเกาะเล็กอืน่ ๆ อกี 21 เกาะ โดยตรนิแิดดเป็นเกาะทีใ่หญก่วา่และมปีระชากร
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มากกวา่ ในขณะทีโ่ตเบโกมขีนาดเล็กกวา่  และมปีระชากรนอ้ยกวา่ ในภาษาองักฤษ พลเมอืงมชีือ่เรยีกเป็น

ทางการว่า Trinidadians (ชาวตรนิแิดด) หรอื Tobagonians (ชาวโตเบโก) หรอื Citizens of Trinidad 

and Tobago (ชาวตรนิแิดดและโตเบโก) แตก่็มชี ือ่เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ Trinis หรอื Trinbagonians  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเชา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ(National museum) ซึง่เป็นแหล่งสะสมวัตถุโบราณทีข่ดุพบใน

พืน้ทีร่อบเกาะตรนิแิดด และ โตเบโก สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุง่เรอืงในอดตีตลอดจนความรุง่เรอืงในยคุทีนั่ก

ลา่อาณานคิมเขา้มาปกครองโซนแครบิเบีย้น   

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

12.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

14.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเชดด ีจาแกน ประเทศกายอานา (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.10 ชัว่โมง) 

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ประเทศกายอานา น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่กเพือ่เชคอนิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Guyana Mariott Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

3 ม.ค. 2566   กายอานา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงจอรจ์ ทาวน ์(George Town) เมอืงหลวงของประเทศกายอานา และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

สมญานามว่าอุดมไปดว้ย สถาปัตยกรรมแบบบรติชิ โคโลเนียล เนื่องจากอาคารสถาปัตยกรรมสวยงามที่

ยังคงตัง้ตะหง่านสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเขา้มาปกครองประเทศของอังกฤษในชว่งยุคล่าอาณานคิมไดเ้ป็น

อยา่งด ีน าทา่นชมอาคารโบราณยคุโคโลเนยีล  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซ็นตจ์อรจ์ (St. George Cathedral) สรา้งขึน้ในปี 1892-1899 เป็นโบสถไ์มส้ี

ขาวสวยงามมาก  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูต่ลาดสตาโบรก ์(Stabroek Market) ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงจอรจ์ทาวน ์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตกิายอานา (Guyana National Museum) พพิธิภณัฑส์ าหรับเก็บแรธ่าตใุน

ทอ้งถิน่ ดนิ ไมซ้งุ ผลไม ้เมล็ดพชื เหงอืก เรซนิ สยีอ้มและยา รวมทัง้พชืและสตัวใ์นประเทศ โดยนักส ารวจ

ชาวองักฤษ Robert Schomburgk , นักพฤกษศาสตรช์าวเยอรมนั Carl Ferdinand Appun คณุแบรตตแ์ละ

ดับบลวิเอช แคมป์เบลลไ์ดม้อบของขวญั (รวมถงึไมพ้ืน้เมอืง 55 ชนดิ แรธ่าตจุากองักฤษ และตัวอยา่ง

พฤกษศาสตรแ์ละธรณีวทิยา)  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางชมสะพานลอยน ้าเดเมอรร์ารา (Demerara Harbour Floating Bridge)  สรา้งขึน้ใน

ปี 1978 ซึง่ในขณะนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นสะพานลอยน ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก สะพานนีม้คีวามยาวประมาณ 2 ก.ม. 

ขา้มแมน่ ้าเดเมอรร์ารา  

 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

18.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกายอานา สูส่นามบนิปารามโิรโบ (ประเทศซรูนิาม)  

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 45 นาท)ี  

 หมายเหต ุเทีย่วบนิ บนิตรง มสีปัดาหล์ะ 2 เทีย่วบนิเทา่น ัน้ 

20.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิปารามโิรโบ ประเทศซรูนิาม น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

https://hmong.in.th/wiki/Robert_Hermann_Schomburgk
https://hmong.in.th/wiki/Carl_Ferdinand_Appun
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Courtyard by Marriott Paramaribo Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

(คนืที ่1) 

 

4 ม.ค. 2566 ปารามารโิบ (ซูรนิาม) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

  น าท่านเทีย่วชมเมอืงปารามารโิบ (Paramaribo) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของซรูนิาม ศูนย์

ประวัตศิาสตรใ์ชเ้วลาพัฒนาหา้ศตวรรษ ในปี 2022 ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 

อาคารเกอืบทัง้หมดในบรเิวณนี้เป็นไม ้ส่วนใหญ่สรา้งขึน้ในสไตล์โคโลเนียลดัตช ์มมีัสยดิและโบสถ์ที่

สวยงามหลายแหง่ในศนูยก์ลางประวัตศิาสตรม์โีบสถย์วิ  

 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 และไดรั้บรูปแบบปัจจุบันในปี 1730 นี่เป็น

ตัวอยา่งทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของสถาปัตยกรรมยคุอาณานคิมดัตชใ์นซรูนิาม ตัง้อยูบ่น Independence Square 

พรอ้มดว้ยหน่วยงานราชการอืน่ๆ อาคารรัฐบาลแหง่นีอ้ยูใ่นสว่นพืน้ทีม่รดกโลกของซรูนิามดว้ย  

 

  จากนัน้น าท่านชมมัสยดิไม ้Keizerstrat สรา้งขึน้ในปี 1932 เฉพาะในปี 1984 เท่านัน้ทีถู่กแทนทีด่ว้ยหนิ

กอ้นหนึง่ จากนัน้น าท่านชมโบสถเ์ซนตปี์เตอรแ์อนดป์อลล ์(St. Peter & Paul Cathedral) เป็นโบสถไ์ม ้

โรมนัคาทอลกิ สรา้งขึน้ในปี 1809 โดยชาวดัชต ์

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเขา้ชมฟอรท์ ซแีลนด ์(Fort Zeelandia) พพิธิภณัฑป้์อมปราการในปารามารโิบ สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1640 โดยชาวฝร่ังเศสไดส้รา้งป้อมไมข้ึน้ตรงจดุนี ้ซ ึง่ในชว่งสมยัอาณานคิมขององักฤษไดรั้บการ
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เสรมิก าลังและกลายเป็นป้อมปราการวลิละบ ีและถกูยดึครองโดยชาวดตัชใ์นปี 1667 และเปลีย่นชือ่เป็น

ป้อม Zeelandia  

 

ไดเ้วลาน าทา่นชมวดัอารยาเดวาเกอร ์(Araya Dewaker Hindu Temple) เป็นวัดฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในซรูนิาม 

พธิเีปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่11 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544 ตัวอาคารมรีปูทรงแปดเหลีย่มซึง่ใหค้วามรูส้กึ

วา่เป็นทรงกลม หมายถงึรปูทรงกลมของดวงอาทติย ์ดวงจันทร ์และโลก หอคอยสามหลังเป็นสญัลกัษณ์

ของปรมิาณทีป่ระกอบกนัเป็นจักรวาล น่ันคอื พระเจา้ มนุษย ์และธรรมชาต ิ 

 

จากนัน้น าทา่นสูย่า่น Water Kant หรอื ยา่นถนนรมิแมน่ ้า (River Boulevard) อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เก็บ

ภาพวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวซรูนิาม และหมูอ่าคารสไตลด์ดัต ์ซึง่สรา้งรมิแมน่ ้า  

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Courtyard by Marriott Paramaribo Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

(คนืที ่2) 

  

5 ม.ค. 2566   ปารามารโิบ (ซูรนิาม) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่ป้อมปราการ Nieuw-Amsterdam ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าซรูนิาม ห่างจากเมอืงหลวง 11 

กโิลเมตร เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นป้อมปราการ นี่คอืป้อมปราการหา้เหลีย่มซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

18 ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง ชาวอเมรกิันไดเ้สรมิก าลังและตดิตัง้ปืนใหญ่ทีย่นืหยัดอยูท่ีน่ี่มาจนถงึทุก

วันนี ้น าทา่นเทีย่วชมความยิง่ใหญข่องป้อมปราการ Niew Amsterdam  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูส่ะพาน Jules Wijdenbosch bridge เป็นสะพานขา้มแม่น ้าซรูนิามระหว่างเมอืงหลวง

ปารามารโิบ และเมยีรซ์อก สะพานนี้เป็นสว่นหนึง่ของ East-West Link และตัง้ชือ่ตามอดตีประธานาธบิด ี

Jules Wijdenbosch สะพานนี้สรา้งโดยสถาปนกิชาวดัตช ์Ballast-Nedam โดยมคีวามยาว 2 เลน ยาว 

1504 เมตร และเปิดใชเ้มือ่วันที ่20 พฤษภาคม 2000  

 

 น าทา่นเดนิเลน่ในเมอืงและตลาดทอ้งถิน่ ทีช่าวเมอืงซรูนิามน าสนิคา้มาขาย รวมถงึชมวถิกีารด ารงชวีติของ

ชาวซรูนิาม  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Courtyard by Marriott Paramaribo Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

(คนืที ่3) 
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6 ม.ค. 2566   ปารามารโิบ (ซูรนิาม) - เฟรน้ชเ์กยีนา (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอัลพนิา (ระยะทาง 147 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็นเมอืง

ชายแดนเพือ่ขา้มประเทศสูเ่ฟรน้เกยีนา ตัง้อยูเ่หนือแมน่ ้ามาโรนี (Maroni River) ตรงขา้มกับเมอืงแซงตโ์ล

รองตด์ูมาโรนี ประเทศเฟรน้ชเ์กยีนา ระหว่างทางท่านไดเ้ห็นทวิทศีน์และทัศนียภาพของเมอืงเล็กๆของซรูิ

นาม 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจเขา้เมอืง (immigration check) 

 น าทา่นขา้มเรอืเฟอรร์ีสู่ท่า่เรอืเมอืงแซงตโ์ลรองตด์มูาโรน ีประเทศเฟรน้ชเ์กยีนา 

 เดนิทางถงึทา่เรอืเมอืงแซงตโ์ลรองตด์มูาโรน ีประเทศเฟรน้ชเ์กยีนาน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเที่ยวเมอืงแซงต์โลรองตด์ูมาโรนี (Saint Laurent du Maroni) น าท่านชม Camp de la 

Transportation ซึง่เป็นสถานทีคุ่มขังนักโทษทีถู่กฝร่ังเศสสง่ตัวมาใชแ้รงงานในชว่งปี 1858 และหากเป็น

นักโทษอกุฉกรรจ ์จะถกูคมุขงับนเกาะเดวลิ (Devil’s island) น าทา่นชมคกุโบราณทีใ่ชค้มุขงันักโทษในชว่ง

ศตวรรษที ่19  

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกาแยน (Cayenne) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเฟรนชเ์กยีนา ซึง่เป็น

จังหวัดโพน้ทะเลของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูท่างตอนเหนือของจังหวัด และมพีืน้ทีต่ดิกับทะเล (ระยะทาง 

257 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช.ม.)  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Mercure Cayenne Royal Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

7 ม.ค. 2566  กาแยน (เฟรนชเ์กยีนา) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านชมป้อมปราการ Ceperou เดมิเป็นป้อมปราการไม ้สรา้งเพือ่ป้องกันเมอืงกาแยน เริม่สรา้งป้อม

ปราการไมน้ี้ในปี 1643 และผ่านการรุกรานจากการล่าอาณานคิมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดัชต์, อังกฤษ, 

โปรตุเกส และ ฝร่ังเศส ชว่งเวลาที่ผ่านมาแต่ละยุคของนักล่าอาณานิคม ก็ไดม้กีารบูรณะซอ่มแซมป้อม

ปราการแห่งนี้เรือ่ยมา กระทั่งในปี 1809-1817 ไดถู้กรุกรานจากชาววาอูบัน (Vauban) ท าใหป้้อมโดน

ท าลายเสยีหายมาก เหลอืเพยีงรอ่งรอยเพยีงไมม่ากจวบจนถงึปัจจบุนั  

 

ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑฟ์รังโคนี (Musee Department De Franconie) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ด

แสดงภาพวาดทางประวัตศิาสตร์, พืชพันธุ์ และเครื่องมอืเครื่องใชใ้นอดีต ตลอดจนวถิีชวีติของชนเผ่า

พืน้เมอืงในอดตี  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูศู่นยอ์วกาศกอิาน ิ(Guiana Space Center) โดยในปี 1964 รัฐบาลฝร่ังเศสไดเ้ลอืกให ้

พืน้ทีข่องเฟรน้ชเ์กยีนา เป็นทีต่ัง้ของศนูยอ์วกาศในการปลอ่ยจรวดขึน้ส ารวจอวกาศของฝร่ังเศส และภายใน

บรเิวณนี้ยังเป็นที่ตัง้ของพิพธิภัณฑ์อวกาศ (Space Museum) ซึง่จัดแสดงการปล่อยจรวด และ

ความกา้วหนา้ของฝร่ังเศสในดา้นอวกาศอกีดว้ย (หมายเหต ุ: ตอ้งรอประกาศอกีครัง้ เรือ่งการเขา้ชม) 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Mercure Cayenne Royal Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

8 ม.ค. 2566  กาแยน (เฟรนชเ์กยีนา) – ปวงต ์อา ปิตร ์(กวัดาลปู) (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าท่านเทีย่วชมเพลส เดส ปาลมสิเทส (Place des Palmistes) ซึง่เป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงลอ้มไปดว้ยหมู่

อาคารโบราณ และยงัเป็นทีท่ าการของหน่วยงานราชการตา่งๆ น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัหมูอ่าคารและบา้นเรอืน

หลากสสีนั  

  

  จากนัน้น าทา่นชมโบสถแ์หง่กาแยน (Cayenne Cathedral) หรอื โบสถเ์ซน็ตเ์ซเวยีร ์โบสถส์ไตลโ์คโลเนยีล 

โรมนัคาทอลกิ สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่18 โบสถแ์ห่งนี้ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น อนุสาวรยีข์องฝร่ังเศส 

อกีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

15.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกาแยน สูส่นามบนิ ปวงต ์อา ปิตร ์(ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.35 ชัว่โมง) 

18.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิปวงต ์อาปิตร ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว La Creole Beach Hotel & Spa **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

9 ม.ค. 2566   ปวงต ์อา ปิตร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตกิวัเดอลปู (National Park of Guadeloupe) เพลดิเพลนิกับธรรมชาตป่ิา

เขตรอ้นและน ้าตกในอทุยานซึง่ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นพืน้ทีม่รดกโลกอกีดว้ย (World 

Biosphere Reserve by UNESCO)  
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น าทา่นชม สวนพฤกษศาสตร ์Domaine Valombreuse เพลดิเพลนิไปกับกลว้ยไมป่้าสสีันแปลกตาและตน้

โกโก,้ ปาลม์โกรฟและพชืแปลกใหมท่ีน่่าตืน่เตน้ลอ้มรอบดว้ยพันธุไ์มท้ีอ่ดุมสมบรูณ์และภูมทิัศน์เขตรอ้น

ธรรมชาต ิ อสิระใหท้า่นชมบรรยากาศอนัรม่รืน่ของพชืพันธเ์ขตแครบิเบีย้นโดยรอบสวนพฤกษศาสตรแ์หง่นี ้ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืง ปวงต ์อา ปิตร ์(Pointe-à-Pitre) เมอืงซึง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งเกาะกัวดาลุป หนึง่ในอาณา

เขตปกครองของประเทศฝร่ังเศสในทะเลแครบิเบีย้น ถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกโดยคณะเดนิเรอืชาวอังกฤษ และ

ต่อมาไดเ้ตบิโตขึน้มาเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของหมูเ่กาะโดยรอบทีเ่ต็มไปดว้ยพพิธิภัณฑ,์ อาคาร

สาธารณะทีน่่าสนใจ, ตลาดและทา่เรอืเกา่ทางประวัตศิาสตรม์ากมาย  

 

 น าท่านชมอาคาร Memorial Acte ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงถงึการคา้ทาสในชว่งยคุล่าอาณานคิม และ

แสดงถงึวถิกีารด าเนนิชวีติของชนเผา่พืน้เมอืงในอดตี 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว La Creole Beach Hotel & Spa **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

10 ม.ค. 2566  ปวงต ์อา ปิตร ์- ไมอามี ่– อสิตนับลู  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรรม 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิไมอามี ่ประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยเทีย่วบนิ .... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

11.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิไมอามี ่

  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าท่านสัมผัสประสบการณ์น่ังเรอืแอรโ์บ๊ท (Air Boat) ล่องหนองน ้าทางตอนใตข้องไมอามี ่ภายในอทุยาน

แหง่ชาต ิEverglade ซึง่ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นสตัวพ์ืน้เมอืงทีอ่าศัยอยูใ่นแหลง่น ้านี ่ไมว่า่จะเป็น อลัลเิก

เตอร ์(ลักษณะคลา้ยจระเข)้, นกนานาชนดิ, เตา่ และ สตัวต์า่งๆทีอ่าศัยอยูใ่นแมน่ ้ากลาส (River of Gras)  
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17.00 น.

  

น าทา่นกลับสูส่นามบนิไมอามี ่

  น าทา่นเชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส์ 

21.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไมอามี ่สู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK078 

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

 

11 ม.ค. 2566   อสิตนับลู  

 

17.05 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู  

20.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK64 (ใชเ้วลาบนิ 8 ชัว่โมง)  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

12 ม.ค. 2566  กรงุเทพมหานคร 

 

10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

Optional Tour ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการไปเทีย่วตอ่อกี 2 ประเทศ (Dominican Republic / Haiti) 

 

10 ม.ค. 2566  ปวงต ์อา ปิตร ์- สาธารณรฐัโดมนิกินั - ซานโตโดมงิโก (พกัคา้ง 2 คนื)  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรรม 

 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโดมนิกินั รพิลับบลคิ โดยเทีย่วบนิ .... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 

12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตลิาสอเมรกิานาส ประเทศสาธารณรัฐ โดมนิกินั (Dominican Republic)  

  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานโต โดมงิโก สาธารณรัฐโดมนิกินั เมอืงหลวงของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของสาธารณรัฐโดมนิกินัดว้ย ถกูคน้พบในปี ค.ศ.1496 พรอ้มๆกันกับหมูเ่กาะแครบิเบีย้นอืน่ๆ โดยครสิ

โตเฟอร ์โคลัมบัส และนอ้งชายของเขา บาโทโลมโิอ โคลัมบัส ซึง่ไดต้ัง้ชือ่เกาะแห่งนี้ว่า ลา นูเอว่า อซิา

เบลล่า เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ราชนิีแห่งประเทศสเปน แต่ต่อมาไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น ซานโต โดมงิโก เพื่อเป็น
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เกยีรตแิก่นักบุญเซนต ์โดมนิคิ ประเทศนี้นับเป็นประตูสู่แครบิเบีย้น และถูกยกย่องใหเ้ป็นเมอืงทีป่กครอง

โดยชาวยโุรปทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของทวปีอเมรกิา และถูกเปลีย่นมอืการปกครองสลับไปมาตามยคุสมัย ทัง้โดย

สเปนและฝร่ังเศส ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในเมอืงมรดกโลกรับรองโดยองคก์รยเูนสโกเ้มือ่ปี ค.ศ.1990  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั The National Palace ซึง่เป็นทีพ่ านักของประธานาธบิด ีสาธารณรัฐโดมนิกิัน จากนัน้

น าทา่นเทีย่วชม The Colonial Zone ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่อีาคารสถาปัตยกรรมในสมยัศตวรรษที ่16 

บา้นเรอืนและอาคารมคีวามงดงามมาก  

 

น าท่านเขา้ชม โบสถซ์านตา้มาเรยี (Santa Maria Church) โบสถเ์กา่แกย่คุศตวรรษที ่16 และเป็นโบสถ์

แรกของชาวอเมรกินั นอกอาณาเขตแผน่ดนิใหญ ่ 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม Alcaza de Colon ซึง่เป็นปราสาทแห่งแรกของชาวอเมรกิัน เดมิเป็นทีป่ราสาทที่

พ านักของ Don Dego Colon บตุรชายของครสิโตเฟอร ์โคลัมบสั  

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Sheraton Hotel Santo Dominco **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

11 ม.ค. 2566  สาธารณรฐัโดมนิกินั (ลาโรมานา)  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรรม 

   

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลา โรมานา สาธารณรัฐโดมนิกินั (ระยะทาง 120 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 

ชัว่โมง) เมอืงขนาดใหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐโดมนิกิัน 
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เมอืงลาโรมานา นับเป็นหนึง่ในเป้าหมายการพักผ่อนในวันหยดุของนักท่องเทีย่ว เหตุเพราะขึน้ชือ่ดว้ยหาด

ทรายทีส่วยงาม  

 

  น าท่านเดนิทางสู่  ถ ้า Cueva de las Maravillas  ถ ้าทีถู่กคน้พบโดยบังเอญิดว้ยลูกเสอืทอ้งถิน่เมือ่ปี 

ค.ศ.1926 ภายในถ ้ามบี่อน ้าใตด้นิ และตามผนังยังมรี่องรอยจารกึทางโบราณคดขีองชาวไทน่า ชนเผ่า

พืน้เมอืงแหง่โดมนิกินั  

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นอัลทอส เดอรช์าบอง (Altos de Chavon) หมูบ่า้นสมัยศตวรรษที ่16 และไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกแห่งเมอืงราโลมานา ภายในมทีัง้โบสถ ์และ อาคาร

สถาปัตยกรรมโบราณที่สรา้งจากหนิ ซึง่มีลักษณะคลา้ยสถาปัตยกรรมแบบอติาลี  และยังมีโรงละคร
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กลางแจง้ (Amphitheater) ซึง่สามารถจุคนไดป้ระมาณ 5,000 คน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

ของหมูบ่า้นมรดกโลกอลัทอส เดอรช์าบอง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซานโตโดมงิโก  

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Sheraton Hotel Santo Dominco **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

12 ม.ค. 2566  สาธารณรฐัโดมนิกินั - เฮต ิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

05.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

07.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเฮต ิโดยเทีย่วบนิ .... (ใชเ้วลาบนิ 45 นาท)ี  

 หมายเหต ุ: สายการบนิ มบีนิวันละ 1 เทีย่วบนิ เทา่นัน้ 

 

07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิปอรโ์ตแปรงซ ์ประเทศเฮต ิน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปอรโ์ตแปรงซ ์(Port Au Prince) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุในเฮต ิกรุง

ปอรโ์ตแปรงซต์ัง้อยูบ่รเิวณอา่วกอนาฟว ์ อา่วทีเ่มอืงตัง้อยูย่งัเป็นทา่เรอืทางธรรมชาต ิทีย่ังคงมคีวามส าคัญ

ดา้นเศรษฐกจิตัง้แต่อารยธรรมของชาวอาราวัก ไดต้กอยูใ่นอาณานคิมของฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1979 และ

ยงัคงเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในเฮต ิผังเมอืงมลีักษณะคลา้ยกับแอมฟิเทยีเตอร ์มเีขตการคา้ตดิกับน ้า ขณะที่

เขตอยูอ่าศัยตัง้อยูบ่นเขา น าทา่นเทีย่วชมเมอืงหลวงปอรโ์ตแปรงซ ์(Port Au Prince)  

 

จากนัน้นน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตแิพนทอิอน (Musee du Pantheon National Haitien) ซึง่

ภายในจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของชนพืน้เมอืง และการเขา้ยดึครองของฝร่ังเศส ส าหรับประเทศเฮตนัิบ

ไดว้า่เป็นประเทศทีม่ปีระวัตศิาสตรก์ว่า 200 ปี แตต่อ้งประสบปัญหาหนักจากแผน่ดนิไหวเมือ่ปี 2010  

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีอ์สิรภาพ (Independence monument) ซึง่เป็นอนุสาวรยีท์ีย่ังสรา้งไมเ่สร็จ

เนือ่งจากขาดเงนิลงทนุในการกอ่สรา้ง  

 

น าท่านผ่านชมอาคารท าเนียบประธานาธบิด ี(National palace), จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยี ์

Toussaint Louverture ซึง่ตัง้อยูด่า้นหนา้ท าเนยีบรัฐบาล  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นสูจ่ดุชมววิเมอืงปอรโ์ตแปรงซ ์ซึง่สามารถมองเห็นววิเมอืงหลวงจากมมุสงูไดอ้ยา่งสวยงาม อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 จากนัน้น าท่านสูโ่บสถน์อรท์เทอรด์าม (Norther dam Cathedral) ซึง่เป็นโบสถท์ีไ่ดรั้บความเสยีหายจาก

เหตกุารณ์แผน่ดนิไหว และไมส่ามารถบรูณะขึน้มาใหมไ่ด ้จงึมเีพยีงซากปรักหักพังและตัวโบสถท์ีย่งัสะทอ้น

ใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญข่องศาสนจักร และ ศาสนาครสิตใ์นเฮต ิ 

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมโบสถป์ระจ าเมอืง (Cathedral) ทีไ่ดส้รา้งขึน้มาใหม ่ 

 

 น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นเพเทยีน (Patian Ville) ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีม่ภีาพเขยีนแสดงและจ าหน่ายเป็นจ านวน

มาก  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Mariott Port Au Prince **** หรอืเทยีบเทา่  

 

13 ม.ค. 2566  เฮต ิ- ไมอามี ่

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูป้่อมปราการป้อม Jacques และป้อมปราการ Alexandre (ระยะทาง 25 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของระบบป้องกันทีจ่ักรพรรด ิJean-Jacques 

Dessalines สรา้งขึน้มาเพือ่ป้องกันการกลับมาของฝร่ังเศสภายหลังการไดรั้บเอกราชของเกาะเฮติ ส าหรัล

ป้อมปราการ Alexandre  ตัง้ชือ่เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่Alexandre Pétion และ Jacques เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่

Jean-Jacques Dessalines ป้อม Jacques สรา้งเสร็จในหนึง่ปีและตดิอาวธุดว้ยปืนใหญแ่ละลกูระเบดิ ป้อมอ

เล็กซานเดรขนาบขา้งดว้ยป้อมปราการสีมุ่ม ส าหรับป้อมปราการอเล็กซองเดรถูกทิง้รา้ง หลังจากการ

เสยีชวีติของฌอง-ฌาค เดสซาลเินสในปี ค.ศ. 1806 น าท่านชมป้อมปราการเกา่แกท่ีม่ปีระวัตยิาวนานกว่า 

200 ปี แหง่เกาะเฮต ิ

 

 

 



Page 22 of 29 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม 

 

12.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

15.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิไมอามี ่ประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยเทีย่วบนิ .... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.25 ชัว่โมง) 

17.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิไมอามี ่น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hilton Miami Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

14 ม.ค. 2566  ไมอามี ่– อสิตนับลู  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรรม 

08.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิไมอามี ่

  น าทา่นเชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส์ 

11.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไมอามี ่สู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK158 

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

 

15 ม.ค. 2566   อสิตนับลู  

 

06.15 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังโดลมาบาชเช (Dolmabahce Palace)  สรา้งโดย สลุต่าน อับดุล เมอซทิ ในปี ค.ศ. 

1843 ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนกิออตโตมัน-อารเ์มเนียน ชือ่บัลยัน 

เป็นศลิปะผสมผสานยโุรปและตะวันออก จุดเด่นคอื โคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน ซึง่แขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นใน

หอ้งทอ้งพระโรงใหญ ่ 

 

น าทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส (Private Boat) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black sea) เขา้

กับทะเลมารม์ารา (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร

จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันที่นี่ นอกจากความ

สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมี

ป้อมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้วา่กนัว่าจนกระทั่งถงึยคุของการน าเอาเรอืปืนใหญ่   มาใชแ้ละไม่

เคยปรากฏว่ากรุงอสิตันบลูถูกถล่มจนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้นี้เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี้เอง ปี 
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ค.ศ. 1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวก

มากขึน้ ขณะทีล่่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไมว่่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช หรอื 

บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ไทย) 

 

บา่ย น าทา่นขึน้ชมหอคอยกาลาตาทาวเวอร ์(Galata Tower) จดุชมววิมมุสงูแหง่เมอืงอสิตันบลู ทา่นจะไดเ้ห็น

ทัศนยีภาพเมอืงอสิตันบลูโดยรอบ พรอ้มเก็บภาพความสวยงาม จากนัน้น าทา่นสู“่แกรนดบ์ารซ์าร”์ (Grand 

Bazzar) ตลาดเกา่แกท่ีส่รา้งในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองทีใ่หญท่ีส่ดุของตรุก ีมรีา้นคา้กวา่ 

4,000 รา้นใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุกอียา่งจใุจ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (Kebab House) 

 

20.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK64 (ใชเ้วลาบนิ 8 ชัว่โมง)  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

16 ม.ค. 2565  กรงุเทพมหานคร 

 

10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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15 วนั ละตนิอเมรกิาตอนบน 

ปานามา – ตรนิแิดด แอนด ์โตเบโก – กายอานา – เฟรนชเ์กยีนา – ซูรนิาม – กวัดาลปุ – ไมอามี ่ 

Optional tour : 5 วนั 4 คนื สาธารณรฐัโดมนิกินั และ เฮต ิ

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  29 ธันวาคม 2565 -  12 

มกราคม 2566 

Optional Tour 2 ประเทศ 

(เพิม่ 5 วัน 4 คนื) 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 399,900 65,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 70,000 16,000 

ชัน้ Business Class เพิม่เงนิจากราคาทัวร ์ (ม ี 12 ทีน่ั่ง) 

ทา่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm และเทีย่วบนิ 

long haul เทา่นัน้ ) 

140,000-160,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่11 กนัยายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK และ อืน่ๆ (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

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

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วันวงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูอ้ายเุกนิ 85

ปี) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่ ตรนิแิดด & โตเบโค / กายอานา / เฟรน้ซ ์เกยีนา / กวัดาลปู / ซรูนิาม  

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่วซีา่อเมรกิา  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุป๊ออกเดนิทาง

แน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

การฉดีวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืง การไปเทีย่วประเทศในทวปีแอฟรกิาจะตอ้งฉีดวคัซนีป้องกนัไขเ้หลอืงกอ่นเดนิทางตาม

กฎการเขา้เมอืงของประเทศในแถบนัน้โดยตอ้งน าส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่รีปูถา่ยและลายเซน็ไปขอรับบรกิารโดย

ฉีดกอ่นเดนิทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดไดท้ีห่น่วยบรกิารวคัซนี ส าหรบัทา่นทีอ่ายเุกนิ 60 ปี ทางโรงพยาบาล

จะไมฉ่ดีไขเ้หลอืงให ้ ทา่นสามารถใชห้นงัสอืรบัรองจากทางสภากาชาดได ้ (ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจาก

สภากาชาด) 

1. โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหดิล ถ.ราชวถิ ีเขต ราชเทว ีโทร. 02-306-9199  

2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167  

3. ศนูยว์ัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484  

*****ราคาวัคซนี 1,000-2,000 บาทตอ่เข็ม การฉีดวคัซนีครัง้หนึง่จะมรีะยะป้องกนัโรคไขเ้หลอืงได ้10 ปี ***** 

ทางหน่วยบรกิาร จะใหเ้ป็นหนังสอืเอกสารรับรองมา (เลม่สเีหลอืง) ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งพกตดิตวัไปดว้ย****** 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 90 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 45-59 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-45 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 
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กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป
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แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

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 ์
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8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

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

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 

 


