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Code: IH14-CenAm-Grand-17TK-11-27Oct2023-309-A230325 

 

17 วนั แกรนด ์อเมรกิากลาง 

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

 

 

 

 

ทีส่ดุแหง่ทรปิพเิศษ…..กบัการเยอืน  7 ประเทศแหง่ทวปีอเมรกิากลาง...เทีย่วครบสตูร 

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

11-27 ตลุาคม 2566 

309,900 บาท 

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

17 วนั แกรนด ์อเมรกิากลาง 

(ไมอามี–่เบลซี– กวัเตมาลา– ฮอนดรูสั– เอล ซลัวาดอร–์ นกิารากวั– คอสตารกิา –ปานามา) 
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พ. 11 ต.ค. 2566 กรงุเทพมหานคร  

 

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

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

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

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้  

 

พฤ. 12 ต.ค. 2566 อสิตนับลู – ไมอามี ่

 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู (IST) ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK77 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลู 

 สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์มบีรกิาร ซติ ีท้วัรค์ร ึง่วนั ส าหรบัท่านทีร่อตอ่เครือ่งบนินานกวา่ 6 

ช ัว่โมง หรอื จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ duty free ภายในสนามบนิอสิตนับลูได ้

14.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สู ่สนามบนิไมอามี ่(ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.20 ชัว่โมง) 

 

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

สายการบนิมบีรกิารอาหารกลางวนั และ อาหารค า่บนเครือ่งบนิ 
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19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิไมอามี ่ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Raddison Miami Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

ศ. 13 ต.ค. 2566 ไมอามี ่– เบลซี  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไมอามี ่เพือ่เชค็อนิ 

12.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไมอามี ่สู ่สนามบนิเบลซี โดยเทีย่วบนิ....... 

12.17 น. เดนิทางถงึสนามบนิเบลซี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเบลซี ซติี ้(Belize City)  

  เมอืงหลวงของประเทศเบลซี ซึง่เป็นประเทศขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันออกของอเมรกิากลาง รมิทะเล

แครบิเบยีน มอีาณาเขตจรดประเทศเม็กซโิกทางทศิตะวันตกเฉียงเหนอื และจรดประเทศกัวเตมาลาทางทศิ

ตะวันตกและทศิใตม้ปีระเทศฮอนดรัูส ชือ่ประเทศมตีน้ก าเนดิมาจากชือ่แมน่ ้าเบลซี ซึง่เมอืงเบลซีซติี ้(เมอืง

หลวงเก่า) ก็ไดช้ือ่มาจากแม่น ้านี้ดว้ยเช่นกัน เบลีซมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบรัฐสภา ซึง่

พระมหากษัตรยิจ์ะทรงอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ มสีมเด็จพระราชนิีนาถเอลซิาเบธที ่2 แห่งสหราชอาณาจักร

เป็นประมุขพระองค์ปัจจุบัน น าท่านเที่ยวชมเมอืงเบลซิ ซติี ้อกีเมอืงที่มสีสีันสดใสของหมู่อาคารทีไ่ดรั้บ

อทิธพิลจากองักฤษ นับเป็นเมอืงน่ารักแหง่ทะเลแครบิเบยีน  

 

 

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Fort George Hotel & Marina Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

ส. 14 ต.ค. 2566 เบลซี – น ัง่เครือ่งบนิเล็กดหูลมุน า้เงนิครามแหง่เบลซี – ฟอรเ์รส (กวัเตมาลา) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านสัมผัสประสบการณ์น่ังเครือ่งบนิเล็กชมหลุมน ้าเงนิคราม แห่งเบลซี (The Great blue hole) ในมมุ

แบบ Bird Eye View  หลมุนีอ้ยูห่า่งจากแผน่ดนิถงึ 60 ไมล ์เป็นหลมุวงกลมทีล่อ้มรอบดว้ยแนวหนิโสโครก

และปะการังอกีท ีปากหลมุมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1,000 ฟตุ และลกึลงไปใตด้นิอกี 400 ฟตุ เป็นหนึง่ใน

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีต่อ้งไปใหไ้ดห้ากมโีอกาสไปเยอืนเบลซี 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเบลซีเพือ่เชคอนิ 

16.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเบลซี สูส่นามบนิฟอรเ์รส โดยเทีย่วบนิ..... 

17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟอรเ์รส ประเทศกวัเตมาลา 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Casona Del Lago Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

อา. 15 ต.ค. 2566 ฟอรเ์รส – เมอืงโบราณตกิลั - กวัเตามาลา 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตติกิลั (Tikal National Park)  

สถานที่ทีท่่านจะไดส้ัมผัสทัง้ประวัตศิาสตร์และธรรมชาตทิีส่วยงามไปพรอ้มๆกัน อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่บน

พืน้ทีลุ่่มในป่าฝนทางตอนเหนือของกัวเตมาลา ซึง่ถอืเป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมจากนักท่องเทีย่วเป็น

อันดับตน้ๆ เนื่องดว้ยความสวยงามและความเก่าแก่ของสิง่ก่อสรา้งของอารยธรรมมายันโบราณ ถูกสรา้ง

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล กอ่นจะถกูทิง้รา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 10 และในปี 1979 ไดรั้บการยกยอ่ง

จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย  

ค าว่า “ตกิัล” นัน้หมายความว่า “สถานทีแ่ห่งเสยีง” ครัง้หนึ่งเคยเป็นทีอ่ยู่อาศัยของชาวมายันมากว่า 

250,000 คน ในปัจจุบันแมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรักหักพังของเมอืงโบราณ แต่สถานทีแ่ห่งนี้ก็ยังคงความ

สวยงามโดยถกูลอ้มรอบไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวชอุม่ของป่าฝนทีอ่ดุมสมบรูณ์เต็มไปดว้ยสัตวป่์านอ้ยใหญ่ ไมว่่า

จะเป็นฝูงลงิ นกแกว้ กวาง และสัตวอ์กีหลายสายพันธุ ์น าท่านชมพรีะมดิสถาปัตกรรมโบราณทีส่มบรูณ์ยิง่ 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑซ์ลิวานัส มอรเ์รย ์(Sylvanus Morley Museum) ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีต่ัง้ชือ่

ตามนักโบราณคดชีาวอเมรกินั ทีไ่ดท้ าการขดุคน้และศกึษาเรือ่งราวของชนเผ่ามายันในอดตี น าท่านเขา้ชม

สมบตัอินัล ้าคา่ทีไ่ดข้ดุพบและเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภณัฑแ์หง่นี้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

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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บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงฟอรเ์รส (Flores)  

  เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเกาะยืน่ไปในทะเลสาบเพเทน่ อสิซา่ (Lago Peten Itza) ซึง่มทีางเชือ่มเป็นคอสเวย ์เชือ่ม

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

Benito) โดยทัง้ 3 เมอืงจัดเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นฟอรเ์รส น าทา่นเทีย่วชมเมอืงฟอรเ์รส เมอืงน่ารักอกีแหง่ของ

กวัเตมาลา  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

20.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฟอรเ์รส สูส่นามบนิกวัเตมาลา 

21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวัเตามาลา น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

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

 

จ. 16 ต.ค. 2566 แอนตกิวั – กวัเตมาลาซติี ้

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแอนตกิวั (Antigua)  

  เมอืงทางตอนใตห้า่งจากกัวเตามาลาซติีเ้พยีง 45 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกของประเทศกวัเตมาลา  

 

  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงแอนตกิวั (Antigua)  

  เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1979  เมอืงแอนตกิัวเป็นเมอืงที่

ร ่ารวยคณุคา่ดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม เมอืงนี้ตัง้อยูใ่นบรเิวณ Panchoy Valley เป็นเมอืงหลวงเมอืง

ทีส่ามของกวัเตมาลาหลังจากมกีารโยกยา้ยมาถงึสองครัง้เพือ่หนนี ้าทว่มและแผน่ดนิไหว ชาวสเปนทีเ่ขา้มา

ยดึครองดนิแดนแถบนีต้ัง้แอนตกิัวขึน้เป็นเมอืงหลวงในปี ค.ศ.1543 แอนตกิัวไดเ้ป็นเมอืงหลวงมายาวนาน

ราวสองรอ้ยปี แมว้่าระหว่างนัน้ไดม้แีผ่นดนิไหวสรา้งความเสยีหายอยูห่ลายครัง้ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1773 

เมอืงนีไ้ดรั้บผลกระทบจากแผน่ดนิไหวเสยีหายอยา่งหนักจนตอ้งยา้ยไปตัง้เมอืงหลวงใหมท่ีอ่ ืน่ในทีส่ดุ ชว่ง

ทีส่เปนเขา้มายดึครองไดม้กีารสรา้งโบสถค์าทอลกิและสถาปัตยกรรมแบบบารอคไวม้ากมาย ไมว่า่จะเป็นหมู่

อาคารแบบโคโลเนยีลทีส่วยงามโดดเดน่  
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  น าทา่นชมซุม้ประตซูานตา แคทารนีา (The Arch of Santa Catalina)  

  อนัเลือ่งชือ่โคง้ประตนูีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของ Santa Catalina monastery ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 กอ่นที่

จะถกูแผน่ดนิไหวท าใหเ้สยีหายอยา่งหนักจนเหลอืแตโ่คง้ประตเูทา่นัน้  

 

  จากนัน้น าท่านชมบา้นเรอืนสมัยก่อนทีส่รา้งขึน้ในยคุสเปนเรอืงอ านาจ ชมโบสถ์ส าคัญๆทีม่คีวามสวยงาม

และยังคงสภาพสมบรูณ์แมจ้ะผ่านเหตุการณ์แผ่นดนิไหวมาหลายครัง้หลายครา อสิระใหท้่านเดนิเล่นและ

เก็บภาพเมอืงแอนตกิัว ทีไ่ดรั้บการขนานนามเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยดว้ยศลิปะและวัฒนธรรมในแบบชาวสเปนที่

คงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ  

 

  สมควรแก่เวลาน าท่านชมโรงงานหยก ที่ข ึน้ชือ่ของเมอืงแอนตกิัว ที่ไดรั้งสรรค์ออกมาในรูปแบบต่างๆ

มากมาย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 
 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงกวัเตมาลาซติี ้ 

 

  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงหลวงกวัเตามาลาซติี ้ 

 

  น าท่านชมและถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา, โบสถ์ประจ าเมือง, พระราชวังศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ, จัตุรัส

รัฐธรรมนูญ ซึง่ลว้นแลว้แต่อดุมไปดว้ยศลิปะแบบยโุรป รวมถงึอทิธพิลในแบบศลิปะโคโลเนียลของสเปน 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามของเมอืงกวัเตมาลาซติีไ้ดต้ามอธัยาศัย  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

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

 

อ. 17 ต.ค. 2566 กวัเตมาลา - โคปนั (ฮอนดรูสั) - เมอืงโบราณโคปนั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเอล ฟลอรโิด (El Florido)  

  เมอืงพรมแดนระหว่างประเทศฮอนดูรัสและประเทศกัวเตมาลา น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศกวัเตมาลา และ ประเทศฮอนดรัูส  

 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคปัน (Copan)  

  เมอืงโบราณทีม่คีวามเกา่แก ่ตัง้อยูบ่รเิวณตะวันตกของประเทศฮอนดูรัส เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่ถงึสองพันปี 

โดยไดม้กีารสนันษิฐานวา่ ทีแ่หง่นีไ้ดเ้ป็นนครหลวงมากอ่น พรอ้มทัง้ไดม้ผีูค้นอาศัยอยูป่ระมาณ 20,000 คน 

เมอืงนีม้กีารปกครองโดยมหากษัตรยิ ์

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเขา้ชมโบราณสถานแหง่เมอืงโคปัน  

  ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก เป็นโบราณสถานของอารยธรรมมายาอันเก่าแก ่

ตัง้อยูท่างตะวันตกของประเทศฮอนดูรัส เป็นเมอืงเก่าอายกุว่าสองพันปี ทีม่กีารสันนษิฐานว่าเคยเป็นเมอืง

หลวงมากอ่น เมอืงมกีารปกครองโดยกษัตรยิ ์มเีรือ่งราวการเมอืง เป็นชมุชนเกา่แกท่ีน่่าสนใจ แตก่็ไดอ้พยพ

ยา้ยถิน่ฐานไปในทีส่ดุ สว่นสิง่ปลกูสรา้งภายในโดดเด่นในศลิปะสไตลล์ุ่มแมน่ ้าของชนเผ่ามายา ทัง้พรีะมดิ

เพือ่บชูาเทพเจา้ รปูปัน้ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ซากปรักหักพังทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตร ์ซึง่เมอืงนี้ตัง้อยูใ่นหุบ

เขาและแมน่ ้าทีอ่ดุมสมบรูณ์ และป่าดงดบิ สนันษิฐานวา่เมือ่หลายพันปีกอ่นเมอืงนีค้งเป็นชมุชนทีค่รกึครืน้  

 

  น าท่านชมพรีะมดิและสถานทีส่ าคัญในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาของชาวมายาในอดตี ตลอดจนชม

สถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ใชใ้นการบูชายัญ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงโบราณโคปันตาม

อธัยาศัย 

  

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Marina Copan Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

พ. 18 ต.ค. 2566 โคปัน (ฮอนดูรสั) – ซานตา แอนนา (เอล วลัวาดอร์) – โฮยา เด เซเรน - 

ซานซลัวาดอร ์(เอล ซาวาดอร)์ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซานตา แอนนา (Santa Ana) ระหว่างการเดนิทางตอ้งขา้มพรมแดน ฮอนดูรัส – 

กัวเตมาลา และ เอลซัลวาดอร ์ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพและวถิชีวีติความเป็นอยู่ของ

ชาวบา้นทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีต่า่งๆ ตลอดจนพชืพันธุไ์มท้ีม่กีารเพาะปลกูตลอดแนว  
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  น าท่านชมเมอืงและถ่ายรูปกับโบสถ์โกธคิประจ าเมอืง (Gothic Cathedral) และ โรงละครแห่งชาต ิ

(National Theater) ทีย่งัคงความสวยงามและจัดไดว้า่เป็นอาคารโบราณทีย่งัสมบรูณ์ยิง่จวบจนปัจจบุนั   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณ โฮยา เด เซเรน (Joya de Ceren) หรอืทีรู่จ้ักในนาม “เมอืงปอมเปอขีองชาว

มายนั” (Mayan Pompeii)  

  เมอืงโบราณทีส่ าคัญและไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เป็นเมอืงทีส่ะทอ้นให ้

เห็นถงึความรุง่เรอืงของชาวมายนัในอดตีกาล กอ่นทีเ่มอืงจะลม่สลายจากการปะทแุละพน่ลาวาของภเูขาไฟ

คาลเดอร่า (Caldera volcano) เมือ่ 1,400 ปีก่อน ท าใหเ้มอืงแห่งนี้แทบจะสูญหายไปจากโลกเฉก

เชน่เดยีวกบัเมอืงปอมเปอขีองอติาล ี 

 

  น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บโบราณวัตถมุคีา่ หลังจากไดม้กีารขดุพบขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆในบรเิวณนี ้ 

 

  จากนัน้น าทา่นชมเมอืงโบราณโฮยา เด เซเรน ทีย่งัคงหลงเหลอืรอ่งรอยความเจรญิของชา่วมายนัในอดตีอยู่

บา้ง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพโบราณสถานทีส่ าคัญภายในเมอืงโบราณแหง่นี ้ 

 

  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซลั ซาวาดอร ์เมอืงหลวงของประเทศเอล ซลัวาดอร ์
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Barcelo Hotel San Salvador **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

 

พฤ. 19 ต.ค. 2566 ซานซลัวาดอร ์(เอล ซาวาดอร)์ - ซูชโิตโต  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าทา่นชมเมอืงซาน ซลัวาดอร ์(Sal Savador)  

  เมอืงหลวงของประเทศเอล ซลัวาดอร ์(El Salvador)  เป็นเมอืงทันสมยัและใหญเ่ป็นอนัดับทีส่องในอเมรกิา

กลาง การขยายตัวของจ านวนผูค้นระหว่างสงครามและภายหลังสงครามท าใหเ้กดิเขตนครหลวงซานซัล

วาดอร ์(AMSS: Area Metropolitana de San Salvador) ซานซลัวาดอรเ์ป็นศูนยก์ลางการขนสง่และ

เศรษฐกจิของชาต ินอกจากนี้ทางหลวงแพน-อเมรกิาไดต้ัดผ่านและเชือ่มเมอืงนี้เขา้กับเขตเมอืงอืน่ๆ ของ

อเมรกิากลางและสหรัฐอเมรกิา ยา่นกลางกรุงซานซลัวาดอรส์มัยใหมม่ตีกึระฟ้าสงูมากมาย และเหลอืพืน้ที่

ทางประวัตศิาสตรอ์ยูเ่พยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ เนือ่งจากเหตแุผน่ดนิไหวทีท่ าลายเมอืง ตัง้แตท่ีเ่มอืงนี้ไดรั้บการ

จัดตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1525 โดยเปโดร เด อัลบาราโด ผูพ้ชิติชาวสเปน ปัจจุบันเมอืงนี้ผลติเบยีร ์ยาสูบ สิง่

ทอ และสบู ่ 

 

  น าทา่นเทีย่วชมและแวะถา่ยรปูกบัอาคารสถาปัตยกรรมโบราณทีย่งัคงหลงเหลอืในเขตเมอืงเกา่ของซานซลั

วาดอร ์ไมว่่าจะเป็นโบสถป์ระจ าเมอืง (Metropolitan Cathedral of San Salvador) ซึง่พระสันตะปาปา 

จอหน์ปอลที ่2  ไดเ้สด็จเยอืนโบสถน์ีถ้งึ 2 ครัง้ และยงัเป็นสถานทีฝั่งพระศพของอารช์บชิอป ออสการ ์โรมิ

โร, อาคารพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต,ิ โรงละครแหง่ชาต ิ 

 

  จากนัน้น าท่านเดนิชมหมู่อาคารบรเิวณจัตุรัสพลาซา่ เอลซลัวาดอร ์เดล มนุโด (Plaza El Salvador del 

Mundo)  อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมูอ่าคารตา่งๆตามอธัยาศัย 

 

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%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/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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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซชูโิตโต (Suchitoto)  

  ไดรั้บสมญานามว่า “เมอืงแห่งดอกไมแ้ละนก” (Flower Bird city) เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิันบรสิทุธิแ์ละ

อดุมไปดว้ยดอกไม ้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 ไดเ้วลาน าทา่นกลับเมอืงซลั ซาวาดอร ์

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Barcelo Hotel San Salvador **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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ศ. 20 ต.ค. 2566 ซานซลัวาดอร ์(เอล ซาวาดอร)์ – มานากวั (นคิารากวั) – เลออง  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซาน ซลัวาดอร ์เพือ่เชคอนิ 

08.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซาน ซลัวาดอร ์สูส่นามบนิมานากวั โดยเทีย่วบนิ …. (ใชเ้วลาบนิ 55 นาท)ี 

09.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิมานากวั ประเทศนคิารากวั น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

   

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเลออง (Leon)  

  อดตีเมอืงหลวงแห่งนกิารากัวและไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO 

World Heritage) และเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมโบราณในยคุอาณานคิมทีไ่ดรั้บการดแูลเป็นอยา่งดี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเลออง (Leon)  

  เมอืงทีถู่กคน้พบโดย ฟรานซสิโก เฮอนันเดซ เดอ คอรโ์ดบา (Francisco Hernandez de Cordoba) ในปี 

ค.ศ. 1524 และยังเป็นเมืองที่มทีัศนียภาพสวยงามยิง่ เนื่องจากตัง้อยู่บรเิวณทะเลสาบโซลอทลาน 

(Xolotlan) และมภีเูขาไฟโมโมตอมโบ (Momotombo Volcano) เป็นฉากหลัง เมอืงเลอองเรยีกไดว้่าเป็น

เมอืงแห่งแรกของอเมรกิากลาง (First city of Central America) และยังเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก (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)  

 

  น าท่านชมบา้นของคตีกวเีอกแห่งเมอืงเลออง “รูเบน ดารโิอ” (Ruben Dario) ซึง่เป็นกวเีอกของเมอืงนี ้

หลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ รา่งทา่นไดรั้บเกยีรตใิหฝั้งไว ้ณ วหิารแหง่เมอืงเลออง (Leon’s Cathedral) 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั El Convento Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

ส. 21 ต.ค. 2566 ซานซลัวาดอร ์(เอล ซาวาดอร)์ – มานากวั (นคิารากวั) – เลออง  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมานากวั (Managua)  

เมอืงหลวงปัจจุบันของประเทศนกิารากัว ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากทีสุ่ดในอเมรกิา

กลาง  เมอืงมานากัว ไดรั้บการตัง้เป็นเมอืงหลวงในปี ค.ศ. 1855 ก่อนหนา้นี้ที่ตัง้เมอืงหลวงยา้ยไปมา

ระหวา่งเมอืงเลอองกบัเมอืงกรานาดา  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงมานากวั  

 

น าท่านชมจตุรัสเรวาลูชัน่ (Plaza de la Revolucion) ซึง่เป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงและเป็นสถานทีป่ระกาศ

อสิรภาพของชาวนกิารากัวในอดตี บรเิวณจัตุรัสแห่งนี้รายลอ้มไปดว้ยหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณทีม่ี

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
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ความสวยงามสมบรูณ์ยิง่ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพหมูอ่าคารโบราณหลากสตีามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิ

ชมเขตเมอืงเกา่ทีย่งัคงหลงเหลอืกลิน่อายในแบบอารยธรรมสเปน  

 

น าทา่นชมโบสถแ์หง่เมอืงมานากวั (Antigua Cathedral de Managua)  

 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารศนูยว์ัฒนธรรมแห่งชาต ิ(National Palace of Culture) อสิระใหท้่านได ้

เก็บภาพบรรยากาศเมอืงเกา่แหง่มานากวัตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่อทุยานแห่งชาตภิเูขาไฟมาซายา (Masaya Volcano National Park) ซึง่เป็นอทุยาน

แหง่ชาตแิหง่แรกของประเทศนกิารากวั และยงัเป็นทีต่ัง้ของภเูขาไฟมาซายา (Masaya Volcano) ทีย่ังคงคุ

กรุน่และมคีวันพวยพุง่ออกมาเป็นระยะๆในบรเิวณปากปลอ่งภเูขาไฟ  

 

  น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ชมปากปล่องภูเขาไฟมาซายา หากโชคดที่านจะไดเ้ห็นกลุ่มควันทีม่กีารพ่น

ออกมาจากปากปลอ่งภเูขาไฟแหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดรั้งสรรคข์ึน้  

 

 

 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกรานาดา (Granada)  

  เมอืงส าคัญล าดับทีห่ก ของประเทศนกิารากัว เป็นเมอืงทางตอนใตข้องประเทศทีไ่ดถู้กคน้พบในปี ค.ศ. 

1524 โดย ฟรานซสิโก เฮอนันเดซ เดอ คอรโ์ดบา (Francisco Hernandez de Cordoba) และเป็นเมอืงที่

ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมอืงยุโรปแห่งแรกบนผนืแผ่นดนิใหญ่อเมรกิา (First European city in 

mainland America) และยังไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงอาณานคิมเก่าแก่ทีสุ่ดในนกิารากัว เมอืงกรานาดาไดรั้บ

อทิธพิลการสรา้งเมอืงและหมูอ่าคารสถาปัตยกรรมแบบแขกมวัรใ์นแบบสเปน  
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  น าทา่นชมเมอืงทีม่หีมูอ่าคารโบราณสวยงามมากซึง่ไดรั้บอทิธพิลการกอ่สรา้งแบบสเปน  

 

  จากนัน้ถา่ยรปูบรเิวณจัตรัุสใจกลางเมอืง และแวะถ่ายรูปกับมหาวหิาร กรานาดา (Granada Cathedral) ซึง่

ตัง้เดน่ตระหงา่นคูเ่มอืงนี ้ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

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

 

อา. 22 ต.ค. 2566 กรานาดา – เปนสั บลงัคสั - อารนีอล (คอสตารกิา) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเปนัส บลังคัส (Penas Blancas)  

  เมอืงชายแดนทีเ่ชือ่มต่อกันระหว่างประเทศคอสตารกิา และ นกิารากัว เมอืงนี้เป็นจุดขา้มพรมแดนระหว่าง

สองประเทศ ระหว่างการเดนิทางจากเมอืงอารนีอลสู่เมอืงเปนัส บลังคัส ท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตอิัน

บรสิุทธิข์องประเทศคอสตารกิา ไม่ว่าจะเป็นป่าฝน, ตน้ไมใ้หญ่รมิสองฝ่ังถนน หรือไร่กาแฟ อันเป็นพืช

เศรษฐกจิหลักทีส่่งออกทั่วโลก เมือ่ถงึเมอืงเปนัส บลังคัส น าทุกท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง และ 

ผา่นดา่นสูป่ระเทศคอสตารกิา 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงน ้าแรร่อ้นบอลด ิ(Baldi Thermal water) แหง่ภเูขาไฟอารนีอล (Arenal Volcano)  

  ภเูขาไฟในเขตจังหวัด Alajuela จัดเป็นภเูขาไฟทีส่วยงามและทรงพลังทีส่ดุในประเทศคอสตารกิา มคีวาม

สงูประมาณ 1,657 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล  ส าหรับลักษณะทางธรณีวทิยาผูเ้ชีย่วชาญ ถอืว่าอารนีอล เป็น

ภเูขาไฟทีย่ังอายไุมม่ากไมน่่าเกนิ 7,000 ปี โดยการปะทุใหญ่ครัง้ล่าสดุเกดิขึน้ในปี ค.ศ.1968 การระเบดิ

ของภูเขาไฟไดเ้กดิเถา้ถ่านตะกอนและลาวาท าลายเมอืง Tabacón เมอืงเล็กๆ ในเขตภูเขาไฟ จากการ

ระเบดิในครัง้นัน้ไดก้่อใหเ้กดิปล่องภเูขาไฟใหม่เกดิขึน้อกี 3 ปล่อง ทางดา้นขา้งทศิตะวันตก โดยหนึง่ใน

ปล่องภูเขาไฟก็ยังคงมกีารปะทุเล็กนอ้ยอยา่งต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบัน ทัง้นี้จากการปะทุในครัง้นัน้บรเิวณ

รอบเขตภูเขาไฟกลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิม เพราะมทีัง้ป่าฝนทีอุ่ดมสมบูรณ์เต็มไปดว้ยสัตวป่์า

จ านวนมาก รวมถงึแหล่งน ้าแร่จ านวนมากจนส่งผลใหก้ลายเป็นแหล่งอาบน ้าแร่ชือ่ดังระดับโลก อสิระให ้

ทา่นไดพั้กผอ่นหรอืแชน่ ้าแรต่ามอธัยาศัย 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Baldi Hotspring Resort & Spa Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

จ. 23 ต.ค. 2566 อารนีอล - ไรก่าแฟโดกา – อทุยานแหง่ชาตภิเูขาไฟโพส - ซานโฮเซ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าทา่นเดนิทางสูว่นอทุยานแหง่ชาตภิเูขาไฟโพส (Poas Volcano National Park)  

  มปีากปล่องภูเขาไฟ 2 ปล่องคือ ทางตอนเหนือจะเป็นปากปล่องภูเขาไฟทีย่ังคงคุกรุ่นซึง่เรยีกว่า “Hot 

Lagoon” เป็นภูเขาไฟที่ยังกรุ่นๆมไีอน ้าพวยพุ่งตลอดเวลา ภูเขาไฟแห่งนี้ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของวน

อทุยานแหง่ชาต ิและทางตอนใตเ้ป็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีเ่คยปะทุเมือ่ 7,500 ปีกอ่นครสิตกาล ปัจจุบันเป็น

ทะเลสาบโบโทส (Botos Lagoon)  

 

  น าท่านชมความสวยงามของโบโทสลากูน ซึง่เป็นปากปล่องภเูขาไฟทีม่ไิดม้กีารปะทุในปัจจุบัน อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของภเูขาไฟตามอธัยาศัย  

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูไ่รก่าแฟโดกา (Doka Coffee Plantation) ใหท้า่นไดม้โีอกาสลิม้รสชาตขิองกาแฟ

คอสตารกิาอนัเลือ่งชือ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทัศนยีภาพไรก่าแฟอนักวา้งใหญ ่

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซานโฮเซ (San Jose)  

 

  น าทา่นชมเมอืงซานโฮเซ (San Jose) เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศคอสตารกิา ซานโฮเซเดมิ

มฐีานะเป็นเพยีงหมู่บา้นเล็กๆ ของชมุชนจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1824 ในปีนี้เองคอสตารกิาไดม้กีารเลอืกตัง้

ประมขุแหง่รัฐครัง้แรก ฮวน โมรา เฟรนั์นเดซ ตัดสนิใจยา้ยทีต่ัง้รัฐบาลจากเมอืงการต์าโก ซึง่เป็นเมอืงหลวง

สมยัทีเ่ป็นอาณานคิมของสเปน มาเริม่ตน้ใหมท่ีซ่านโฮเซแหง่นี ้ 

 

  น าทา่นสูย่า่นบารโิอ เอมอน (Barrio Amon) ซึง่เป็นยา่นทีม่คีฤหาสน์และอาคารสมัยวคิตอเรยีทีย่ังคงความ

สวยงามเป็นอยา่งยิง่ อาคารสว่นใหญส่รา้งขึน้จากความมัง่คั่งในการคา้ขายกาแฟและยงัมไีร ่“กาแฟทอง” ที่

รายรอบเมอืง  

 

  น าทา่นถา่ยรปูกบัอาคารโบราณซึง่ยงัคงความสวยงามในแบบสไตลว์คิตอเรยีน   

 

  จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัโรงละครแหง่ชาต ิ(National Theatre) อาคารรัฐสภา (Parliament)  

 

  น าทา่นเดนิทางสูส่วนสาธารณะซาบานา (Parque Sabana) ปอดของชาวเมอืงซานโฮเซ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Park Inn by Radisson San Jose Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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อ. 24 ต.ค. 2566 ซานโฮเซ - ปานามา ซติ ี ้(ปานามา) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซานโฮเซ เพือ่เชคอนิ 

08.42 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซานโฮเซ สูส่นามบนิปานามาซติี ้โดยเทีย่วบนิ …. (ใชเ้วลาบนิ 1.20 ชัว่โมง) 

11.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิปานามาซติี ้ประเทศปานามา น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมกรงุปานามาซติี ้(Panama city)  

เดมิปานามาเคยตกเป็นอาณานคิมของสเปน ไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ. 1821 ภายหลังไดร้วมกับโคลัมเบยี 

เวเนซุเอลา 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 าท่านชมโบสถเ์กา่แก่ , ย่านจตุรัสกลางเมอืง 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงและเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ  

 

ไดเ้วลาน าท่านชมเสน้ทางอมาดอร ์คอสเวย ์(Amador Causeway) ซึง่เป็นเหมอืนสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่

เชือ่มตอ่ระหวา่งเกาะ 3 เกาะ คอื เกาะเนาส,์ เกาะเปอรร์โิก, เกาะฟลาเมนโก เป็นทางเชือ่มทีส่รา้งดว้ยความ

ยาวกวา่ 3 กโิลเมตร และมทีัศนยีภาพทีส่วยงามมากอกีแหง่ของปานามา 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

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

 

 

พ. 25 ต.ค. 2566 ซานโฮเซ - ปานามา ซติ ี ้(ปานามา) - อสิตนับลู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคลอน (Colon)  

 

 น าทา่นชมป้อมปราการซานโลเรนโซ ่(San Lorenzo Fort)  

 ตัง้อยูใ่นเมอืงโคลอน ซึง่ป้อมปราการสเปนแห่งนี้จัดเป็นป้อมปราการทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอเมรกิา ป้อมแห่งนี้

สรา้งขึน้ในปี 1597 เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะตลิง่ของแมน่ ้าชาเกรส (Chagres) ซึง่เป็นปากอา่วแมน่ ้ากอ่นน า

เรอืเขา้สูท่า่เรอืเวนตา เดอ ครเูชส (Venta de Cruces) ลอ่งจนถงึเมอืงปานามาซติี ้(Panama city) ณ ป้อม

แหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของอาวธุยทุโธปกรณ์ทางการทหาร และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดก

โลกในปี 1980  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูค่ลองปานามา ณ ประตกูัน้น ้า (Gatun Locks)   
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 น าท่านชมนทิรรศการ เกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาของคลองปานามา ซึง่เป็นคลองเดนิเรอืสมทุรความยาว 

77 กโิลเมตร สรา้งขึน้บรเิวณคอคอดปานามาในประเทศปานามาเพือ่เชือ่มมหาสมทุรแปซฟิิกกับมหาสมทุร

แอตแลนตกิเขา้ดว้ยกัน ซึง่ชว่ยย่นระยะเวลาทีต่อ้งไปออ้มชอ่งแคบเดรกและแหลมฮอรน์ ทางใตสุ้ดของ

ทวีปอเมรกิาใต ้คดิเป็นระยะทางกว่า 22,500 กโิลเมตร ซึง่มผีลอย่างยิง่ต่อการเดนิเรือระหว่างสอง

มหาสมุทร โดยถูกใชเ้ป็นเสน้ทางเดนิเรอืหลักส าหรับการคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ ตัง้แต่เปิดท าการ

คลองปานามาประสบความส าเร็จและเป็นกญุแจส าคัญในการขนสง่สนิคา้  

 

 

 

15.30 น.  น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุปานามาซติี ้เพือ่เชคอนิ 

17.30 น. น าทา่นเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ 

20.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิปานามา สู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK800 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.40 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

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

 

พฤ. 26 ต.ค. 2566 อสิตนับลู – กรงุเทพฯ 

 

16.50 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และ ของฝาก ณ สนามบนิอสิตันบลู 

 

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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ศ. 27 ต.ค. 2566 กรงุเทพมหานคร   

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK68 (ใชเ้วลาบนิ 9.40 ชัว่โมง)  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

17 วนั แกรนด ์อเมรกิากลาง 

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

11-27 ตลุาคม 2566 

อตัราคา่บรกิาร 11-27 ต.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญ ่หรอื (เด็ก พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น) พักหอ้งคู ่  309,900 

พักเดีย่วเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 50,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  299,900 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา (เฉพาะเสน้ทาง BKK-IST-MIA//PTY-IST-BKK) 45,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

155,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่23/3/2023) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

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

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วอเมรกิากลาง (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK/ CM/ TA/  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

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

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง  
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 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิตา่งๆ 

หมายเหต.ุ.. วซีา่ส าหรบัทอ่งเทีย่วอเมรกิากลางท ัง้ 7 ประเทศ สามารถใชว้ซีา่อเมรกิาทีย่งัไมห่มดอายไุด ้

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่อเมรกิา ประมาณ 8,000 บาท  

 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 90 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 120 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารออกต ัว๋เครือ่งบนิภายใน

ลว่งหนา้)    

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90-119 วัน หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-89 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท   

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

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

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 
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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 าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

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

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้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 ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (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 ์



Page 26 of 26 

 

 

 

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 

 


