
 

 

 

11 วนั โคลอมเบีย – เอกวาดอร์ 

 (เปิดโลก...อเมริกาใต้ตอนเหนือกบั 2 ประเทศสุดคลาสสิค) 
 

 

 

สุดยอด....ทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ) ... เที่ยวประเทศอเมริกาใต้ตอนเหนือ 

10-20 ส.ค. / 3-13 ต.ค. / 17-25 ต.ค. 2562 
139,900 บาท 

โคลอมเบยี – โบโกตา – เคเบิล้คาร์ยอดเขามองเซอร์รัต – การ์ตาเฮนา เดอนิเดยีส  
 กโิต (เอกวาดอร์) – ปิชินชา – เส้นศูนย์สูตร 0’00’00 



 

 

 

11 วนั โคลอมเบีย – เอกวาดอร์ 

 (เปิดโลก...อเมริกาใต้ตอนเหนือกบั 2 ประเทศสุดคลาสสิค) 
 

วนัแรก กรุงเทพ – อสิตันบูล 
 

07.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้าและอาหารกลางวนั 

ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

15.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK800 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

 น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า 
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงั
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่าน้ี ว่ากนัวา่จนกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่กรุงอิสตนับูลถูกถล่มจน
เสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส
ซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมาระหวา่งฝ่ังเอเชียและยโุรปสะดวกมากข้ึน ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วน
แลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 



 

 

 

21.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล 
 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – โบโกตา (พกัค้าง 2 คืน) 
 

01.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่  สนามบินโบโกตา (BOG) โดยเท่ียวบิน TK800 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 13.45 ชัว่โมง) 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินโบโกตา น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  น าท่านเท่ียวชม กรุงโบโกตา (Bogota) เมืองหลวงของโคลอมเบีย น าท่านชมจตุรัสโบลิวาร์ (Plaza de Bolivar) 

ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งอนุเสาวรีย ์ไซมอน โบลิวาร์  ผูน้  าแห่งการเคล่ือนไหวให้ประเทศในเขต
อเมริกาใตป้ลดแอกตวัเองจากการเป็นเมืองข้ึนของประเทศมหาอ านาจผูล่้าอาณานิคม จนไดรั้บหรือท่ีรู้จกัใน
นาม “สงครามโบลิวาร์” โดยศิลปินชาวอิตาเล่ียนได้เป็นผูรั้งสรรครู์ปป้ันน้ีในปี 1846 บริเวณจตุรัสแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของอาคารท่ีท าการของรัฐบาล โดยทางทิศเหนือเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัแห่งความยุติธรรม (Palace of 
Justice) อาคารท่ีเปรียบเหมือนสัญลกัษณ์แห่งความยุติธรรมของประเทศ ส่วนทางทิศใตข้องจตุรัสเป็นท่ีตั้งของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย น าท่านถ่ายรูปกบัหมู่อาคารในแบบโคโลเนียลสเปน ท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานและยงัคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบนั ทางตะวนัออกของจตุรัสเป็นท่ีตั้งของวิหารแห่งโบโกตา 
(Primary Cathedral of Bogota) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างในศตวรรษท่ี 17 และยงัคงความงามจนปัจจุบนั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองค า (Gold Museum – El Museo del Oro) แห่งโคลอมเบีย ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น
พิพิธภณัฑ์ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั และ วสัดุอ่ืนๆจากทองค า
ในช่วง Pre-Hispanic มีช้ินงานล ้ าค่าจัดแสดงกว่า 55,000 ช้ิน นอกจากน้ีในส่วนชั้นสอง และ ชั้ นสามของ
พิพิธภณัฑ์ยงัจดัแสดง ข้าวของเคร่ืองใช้ในอดีตท่ีสามารถขุดพบในประเทศโคลอมเบีย สะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรมและการด ารงชีวติของชนเผา่พื้นเมืองในอดีต น าท่านเท่ียวชมยา่นแคนเดอลาเรีย (La Candelaria) ยา่น
ประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่แห่งกรุงโบโกตา ท่ีซ่ึงมีการรักษาและบูรณะอาคารและส่ิงก่อสร้างเก่าแก่นับร้อยปี 
รวมถึงโบสถท่ี์มีอายกุวา่ 400 ร้อยปี น าท่านเขา้ชมความงามของโบสถ ์ซานฟรานซิสโก (San Francisco Church)  

 



 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว NH Collection Bogota Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัทีส่าม โบโกตา (โคลอมเบีย) – ไร่กาแฟ โคลอมเบีย – เคเบิล้คาร์ยอดเขามองเซอร์รัต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ไร่กาแฟโคลอมเบีย (Colombia Coffee Plantation) น าท่านชมไร่กาแฟและกรรมวิธีการผลิต

กาแฟของประเทศโคลอมเบีย ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทศันียภาพ ภูมิประเทศท่ีมีทิวทศัน์และธรรมชาติแปลก
ตา ไม่วา่จะเป็นภูเขาท่ีทอดแนวยาวสลบัซบัซอ้น ให้ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติกาแฟโคลอมเบีย ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส่งออกเป็นอนัดบัสามของโลกโดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้ ทั้งน้ีในปี 2001 องคก์ารยูเนสโก ้ไดป้ระกาศให้พื้นท่ี
ปลูกกาแฟของประเทศโคลอมเบียเป็นมรดกโลก “Coffee Cultural Landscape”อีกดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางกลบัสู่กรุงโบโกตา 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติโคลอมเบีย (Colombian National Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่และ
ใหญ่ท่ีสุดในโคลอมเบีย ภายในพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดัแสดง วฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองในประเทศ
โคลอมเบีย นอกจากน้ียงัมีจดัแสดงมมัม่ี (Colombian Mummy) ท่ีมีอายุนบัพนัปี ไดเ้วลาน าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์สู่
ยอดเขามองเซอร์รัต (Monserrate) เป็นเทือกเขาแนวยาวโอบลอ้มกรุงโบโกตา บนยอดเขายงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์
เก่าแก่อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมโบสถ์แห่งยอดเขามองเซอร์รัต จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพกรุงโบโกตา เมือง
หลวงของประเทศโคลอมเบียจากมุมสูง ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดในการชมววิเมืองโบโกตา 

 

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินบนยอดเขามองเซอร์รัต 
 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว NH Collection Bogota Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 



 

 

 

วนัทีส่ี่ โบโกตา – การ์ตาเฮนา เดอนิเดียส (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน 
10.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินการ์ตาเฮนา เดอินเดียส (CTG) ประเทศโคลอมเบีย โดยเท่ียวบิน...  
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
11.47 น. เดินทางถึงสนามบินการ์ตาเฮนา 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองการ์ตาเฮนา มีช่ือเต็มๆว่า "การ์ตาเฮนา เด อินเดียส" (Cartagena de Indias) สร้างข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ. 1533  ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลแคริบเบ้ียนของทวีปอเมริกาใต้ คน้พบโดยกปัตนัเรือชาวสเปน เปโดร เด เอ
เรเดีย (Pedro de Heredia) และไดต้ั้งช่ือเมืองแห่งน้ีตามช่ือ เมืองการ์ตาเฮนา ในประเทศสเปน เมืองน้ีนับได้ว่า
เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของทวีปอเมริกาใต ้และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนส
โก้ในปี 1984  ในอดีตการ์ตาเฮนาจดัเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ 1 ใน 3 เมืองของสเปนในแถบทะเลแคริบเบ้ียน  
ปัจจุบนัเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศโคลอมเบีย (รองจากกรุงโบโกตา, เมเดยิน,กาลี และบารันกิยา) แต่
เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของโคลอมเบีย เพราะเป็นเมืองท่าจอดเรือส าราญล่องทะเลแคริบเบ้ียน น าท่าน
เขา้ชมพระราชวงัแห่งการไต่สวน (Inquisition Palace) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีในยคุอาณานิคมสเปน ใชเ้ป็นสถานท่ีไต่
สวนและคุมขงัและทรมานพวกนอกรีตศาสนาคาทอลิก โดยดา้นหนา้มีซุ้มประตูขนาดใหญ่อนัโดดเด่น ไดเ้วลา
น าท่านเขา้ชมโบสถ์แห่งเซ็นตปี์เตอร์ (Sanctuary of St. Peter or Church of St. Peter) โบสถ์คาทอลิกอีกแห่งท่ีมี
ความส าคญัแห่งเมืองการ์ตาเฮนา โป๊ปฟรานซิสได้เคยเสด็จมาเยือนโบสถ์แห่งน้ีเม่ือปี 2017 อีกด้วย นับเป็น
โบสถ์ท่ีมีความส าคญัมากอีกแห่งของคริสตศ์าสนิกชน ไดเ้วลาน าท่านชมบรรยากาศยามเยน็ ณ ชายหาดโบกา
เกรนเด (Bocagrande) ชายหาดยาวตลอดแนวชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้, ร้านอาหาร, โรงแรม, ไนต์คลบั 
และ แกลเลอร่ี ตั้งอยูร่ะหวา่งอ่าวการ์ตาเฮนา (Cartagena Bay) และ ทะเลสาบแอล (El Laguito) ชายหาดแห่งน้ีมี



 

 

 

ช่ือเสียงและสีสันยามค ่าคืนอีกแห่งของประเทศโคลอมเบีย อิสระให้ท่านไดเ้ท่ียวชมและสัมผสับรรยากาศริม
ทะเลแคริบเบ้ียน ใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Capilla Del Mar Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัทีห้่า การ์ตาเฮนา เดอนิเดียส  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเขตเมืองเก่าแห่งการ์ตาเฮนา (Old Town) ซ่ึงยงัคงสภาพและความสวยงามอยา่งสมบูรณ์สะทอ้น
ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมัง่คัง่ทางประวติัศาสตร์ของเมืองน้ีตั้งแต่อดีต น าท่านชมจตุรัสปลาซ่า เด
ซาน เปโดร (Plaza de San Pedro) อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์ซานเปโดรกลาเบร์ (Iglesia de San Pedro Claver) ซ่ึง
สร้างโดยคณะสงฆ์เยซูอิท (Jesuit) ระหวา่งปี ค.ศ.1580 ถึง ปี ค.ศ.1654 ถือเป็นจตุรัสท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
เมืองการ์ตาเฮนา จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับรูปป้ันหญิงอ้วน (La gordita) โดย เฟร์นันโดโบเตโร (Fernando 
Botero) ศิลปินชาวโคลอมเบียท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก บริเวณจตุรัสซานโตโดมิงโก (Plaza de Santo Domingo) ใน
ยา่นเมืองเก่าของเมืองการ์ตาเฮนา  รูปป้ันน้ีถือเป็นรูปป้ันท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนท่ีมายงัเมืองน้ีตอ้งมาถ่ายรูป น า
ท่านถ่ายรูปกบัอาคารมหาวิทยาลยัแห่งการ์ตาเฮนา (Universidad de Cartagena) ในอดีตคือส านกัสงฆ์ซานออกุ
สติน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์และแพทยศ์าสตร์ รวมไปถึงหลกัสูตรท่ีสูง
กว่าปริญญาตรีของคณะต่างๆ น าท่านเข้าชมปราสาทซานฟิลิป เดอ บาราจาส (San Felipe de Barajas) หรือ 
Castillo San Felipede สร้างอยู่บนยอดเขา และตั้งช่ือตามกษตัริยฟิ์ลิปเป้ท่ี 4 แห่งสเปน ตวัปราสาทสร้างเป็น
รูปทรงสามเหล่ียม โดดเด่น ตะหง่านอยูบ่นยอดเขา ตวัปราสาทเคยถูกท าลายเน่ืองจากสงคราม Grand Alliance 
ในปี 1697 และได้รับการบูรณะข้ึนใหม่ในปี 1739-1741 หลังจากนั้นได้รับความเสียหายอีกคร้ัง ในระหว่าง
สงคราม Jenkin’s Ear และไดรั้บการบูรณะอีกคร้ังในปี 1763 ชาวเมืองเช่ือวา่หินท่ีใชใ้นการสร้างตวัปราสาทนั้น
ถูกชะโลมไปดว้ยเลือดของทาสผิวด า เพราะในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นเมืองท่าในการคา้ทาสของสเปน ไดเ้วลาน า



 

 

 

ท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งเมืองการ์ตาเฮนา (Cathedral de Cartagena) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองการ์ตา
เฮนา สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1612 โดยใช้โบสถ์แถบอันดาลูเซียและหมู่เกาะคานารีเป็นแม่แบบ (แต่หอคอย
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส) อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของวหิารและเมืองตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านชมก าแพงเมืองเก่า (City wall) ท่ีสร้างข้ึนโอบลอ้มรอบเมืองเพื่อป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก ในอดีตชาว
สเปนได้สร้างก าแพงเมืองล้อมรอบตวัเมืองท่ีมีอาคารศิลปะโคโลเนียลสเปนอย่างสวยงาม และยงัคงความ
สมบูรณ์มาจนถึงทุกวนัน้ี ด้วยเหตุน้ีองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนเมืองการ์ตาเฮนาเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมเม่ือปี ค.ศ. 1984 จากนั้นน าท่านชมหอคอย "โตเร เด เรลอค" (Torre de Reloj) หอนาฬิกาสัญลกัษณ์
ของเมืองการ์ตาเฮนา สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 19 ตั้งอยูบ่ริเวณประตูเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองการ์ตาเฮนา น า
ท่านชมความสวยงามของบา้นเมืองท่ีไดรั้บอิทธิพลการก่อสร้างแบบสเปน ยา่นเคทเซมานี (Getsemaní) ซ่ึงเป็น
หน่ึงในยา่นเมืองเก่าการ์ตาเฮนา ในอดีตเป็นยา่นผูใ้ช้แรงงาน แต่ในปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาเป็นย่านแห่งสีสัน
ยามราตรี อาคารของยา่นน้ีดูเก่า แต่คงไวซ่ึ้งความสวยงามตามศิลปะแบบโคโลเนียลสเปน ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของ
เมืองในแถบทะเลแคริบเบ้ียนของราชอาณาจกัรสเปน ชมความสวยงามและสีสรรของบ้านเรือนหลากสี ท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของเมือง ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของบา้นเมืองท่ีทาสีลูกกวาด เน้น
ลวดลายประตู หน้าต่าง และเมืองท่ีตกแต่งประดบัประดาดว้ยตน้ไม ้ดอกไมสี้สันสดใส แฝงกล่ินอายในแบบ
ฉบบัสเปน และ อเมริกาใตอ้ยา่งลงตวั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความงามของเมืองแคริบเบ้ียนใต ้ น า
ท่านถ่ายรูปกบั อนุเสาวรียก์าตาลินา (India Catalina) ซ่ึงเป็นชาวพื้นเมืองการ์ตาเฮนา ลูกสาวของหวัหนา้เผา่ท่ีถูก
ชาวสเปนลกัพาตวัไปเล้ียงตั้งแต่เด็กและเม่ือเธอมีอาย ุ20 ปี เธอก็ไดก้ลบัมาพบกบัครอบครัวของเธอ และเป็นคน
กลางเจรจาระหว่างชาวสเปนและชาวพื้นเมือง รวมไปถึงเป็นผูช่้วยให้ชาวสเปนได้คน้พบกบัขุมทองค าใน
โคลอมเบียดว้ย  รูปป้ันน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองการ์ตาเฮนาอีกดว้ย จากนั้นน า
ท่านชม ลาสโบเบดาส (Las Bóvedas) เป็นส่วนหน่ึงของก าแพงเมืองท่ีมีเสาโคง้และห้องต่างๆ  ในอดีตห้อง
ต่างๆเหล่าน้ีเคยเป็นคุก แต่ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนเป็นร้านขายของท่ีระลึก ถือเป็นยา่นขายของท่ีระลึกท่ีส าคญั 

  



 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Capilla Del Mar Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 
 
 

วนัทีห่ก การ์ตาเฮนา เดอนิเดียส  - กโิต (ประเทศเอกวาดอร์ พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน 
10.07 น ออกเดินทางจากสนามบินการ์ตาเฮนา เดอินเดียส สู่สนามบินกิโต โดยเท่ียวบิน …. 
11.37 น. เดินทางถึงสนามบินโบโกตา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 อิสระอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั 
13.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินโบโกตา สู่ สนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) 
15.18 น. เดินทางถึงสนามบินกิโต น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองกิโต (Quito) หรือช่ือทางการคือ ซานฟรันซิสโกเดกิโต (San Francisco de Quito) เป็น

เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต ้ส าหรับเมืองกิโต
ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศ ในแอ่งแม่น ้ ากวายาบมับา บนเนินเขาปีชินชา ภูเขาไฟท่ียงัทรงพลงัในเทือกเขา
แอนดีส ความสูงของเมืองอยูท่ี่ระดบั 9,300 ฟุต (2,850 เมตร) เหนือระดบัน ้ าทะเล จึงท าให้กิโตเป็นเมืองหลวงท่ี
ตั้งอยูสู่งท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก  นอกจากน้ีเอกวาดอร์ยงัมีอ านาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะกาลาปากอส (หมู่
เกาะโกลอง) ในแปซิฟิก ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 965 กิโลเมตร (ประมาณ 
600 ไมล์) เน่ืองจากประเทศน้ีตั้งอยู่บริเวณท่ีเส้นศูนยสู์ตรพาดผ่านจึงได้รับการตั้งช่ือตามค าในภาษาสเปนว่า 
Ecuador ซ่ึงก็ตรงกบั "Equator" ในภาษาองักฤษนัน่เอง เมืองกิโตเป็นเมืองท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองค์การ
ยเูนสโก ้(UNESCO) ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของมนุษยชาติเม่ือปี ค.ศ. 1978 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว NH Collection Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://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%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://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%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ปิชินชา - กโิต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองปิชินชา (Pichincha) ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองกิโตประมาณ 26 กิโลเมตร อนัเป็น

ท่ีตั้งของอนุสาวรียแ์ห่งใจกลางโลก (Monument of the Middle of the World) เป็นอนุสาวรียท่ี์สูงประมาณ 30 
เมตร สร้างข้ึนในปี 1979-1982 ส าหรับเมืองปิชินชาแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากในปี 1736 เป็นเมือง
ท่ีใช้เป็นสถานท่ีวดัละติจูดของเส้นอิเควเตอร์และพิสูจน์สมมติฐานเร่ืองโลกกลม (measure latitude at the 
Equator and prove the roundness of the Earth) โดยทีมนกัวิทยาศาตร์ชาวเอกวาดอร์ น าทีมโดย เพโดร วินเซนต ์
มอลโดนาโด (Pedro Vicente Maldonado) ในการพิสูจน์และวดัละติจูดของเส้นอิเควเตอร์ น าท่านสัมผ ัส
ประสบการณ์การถ่ายรูปท่ีละติจูด 00, 00, 00 ได้เวลาน าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์อินทินันโซล่า (Intinan Solar 
Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงวิธีการวดัละติจูดเส้นอิเควเตอร์ในสมยัก่อน และ แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นเทือกเขาแอนดิส ตั้งแต่สมยั 500 BC ภายในพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดัเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในอดีตและภูมิปัญญาของนกัวทิยาศาตร์ในสมยัก่อนในการหาจุดก่ึงกลางโลก  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองกิโต น าท่านเท่ียวชมความงามของเมืองกิโตซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก
องคก์ารยูเนสโก ้(UNESCO) ให้เป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของมนุษยชาติเม่ือปี ค.ศ. 1978 โดยเร่ิมจาก
น าท่านชมจตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) หรือท่ีรู้จกัในนาม El San Francisco จตุรัสแห่งน้ีเป็น
ท่ีตั้งของโบสถแ์ละอารามของ เซ็นต ์ฟรานซิส (Church and Monastery of St. Francis) สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษ
ท่ี 16 สถาปัตยกรรมบริเวณจตุรัสแห่งน้ีเป็นแบบโคโลเนียลละตินอเมริกา น าท่านชมความงามของอารามเซ็นต ์
ฟรานซิส และ สถาปัตยกรรมโดยรอบบริเวณ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพสถานท่ีเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์แห่งชน
ชาติเอกวาดอร์ตามอธัยาศยั 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว NH Collection Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 



 

 

 

วนัทีแ่ปด กโิต – โบโกตา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านชมจตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) จตุรัสท่ีเปรียบเสมือนศูนย์รวมก าลังของคนในชาติ โดย

เอกวาดอร์ไดป้ระกาศอิสรภาพจากการปกครองของสเปนในวนัท่ี 10 สิงหาคม 1809 ณ จตุรัสแห่งน้ี ดงันั้นท่ีน่ี
จึงเปรียบเสมือนสถานท่ีแห่งการประกาศความเป็นไทของประชาชนในชาติ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภา 
(Presidential Palace) สร้างข้ึนในปี 1809 ปัจจุบนัเป็นอาคารรัฐสภาและสถานท่ีราชการของประเทศเอกวาดอร์ 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอารค์บิชอบพาเลส (Archbishop’s palace) ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมความงดงามของ
โบสถ์ประจ าเมือง (Metropolitan Cathedral หรือ The Cathedral of Quito) เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกประจ าเมือง
กิโต สร้างข้ึนในปี 1562-1567 ซ่ึงมีความส าคญักบัประเทศเอกวาดอร์ โบสถ์แห่งน้ีสร้างข้ึนหลงัจากท่ีสเปนได้
ขยายอาณานิคมและเขา้มายึดครองเมืองกิโต โบสถแ์ห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในทวปีอเมริกาใต ้ น า
ท่านเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญักบัเมืองกิโต โดยเร่ิมจาก The Basilica of the National Vow หรือท่ี
รู้จักในนาม Basilica Church ซ่ึงเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์นีโอ-โกธิคขนาดใหญ่ 
ประกอบดว้ยหอ้งโถงชาเปล กวา่ 24 หอ้ง น าท่านเขา้ชมความงดงามของโบสถท่ี์สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินกิโต เพื่อเชคอิน 
17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินกิโต สู่ สนามบินโบโกตา โดยเท่ียวบิน 
19.10 น. เดินทางถึงสนามบินโบโกตา 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว xxxx Hotel **** หรือเทยีบเท่า  



 

 

 

วนัทีเ่ก้า  โบโกตา – อสิตันบูล 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน (กระเป๋าเชคทรู ถึงกรุงเทพ) 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินโบโกตา สู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK800 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13 ชัว่โมง)  

 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 
 
วนัทีสิ่บ  โบโกตา – อสิตันบูล 
 

09.25 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่าง
สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ี
สุลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจน
การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  
บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงั
ประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั       
ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินอิสตนับูล 
17.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 58 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
 

วนัทีสิ่บเอด็  กรุงเทพมหานคร 
 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 
 

 



 

 

 

11 วนั โคลอมเบีย – เอกวาดอร์ 

 (เปิดโลก...อเมริกาใต้ตอนเหนือกบั 2 ประเทศสุดคลาสสิค) 

10-20 ส.ค. / 3-13 ต.ค. / 17-25 ต.ค. 2562 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  ส.ค. – ต.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  139,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 14,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  133,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเท่ียวบินของสายการบิน TK เท่านั้น) 
 เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

120,000-150,000 

ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าตัว๋คืนท่านละ(BKK- IST-BOG-IST-BKK) 40,000 
ค่าวซ่ีาโคลอมเบีย ท่านสามารถใชว้ซ่ีาอเมริกาเขา้ได ้หากมีวซ่ีาอเมริกาลด 2,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกาใต ้(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 



 

 

 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวนั   
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน  
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)     (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

 

 

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 



 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา โคลอมเบีย 

 (ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10 วนั) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่ 

วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  



 

 

 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

 

11 วนั โคลอมเบีย – เอกวาดอร์ 

 (เปิดโลก...อเมริกาใต้ตอนเหนือกบั 2 ประเทศสุดคลาสสิค) 
ราคาทวัร์ 139,900 บาท  10-20 ส.ค.2562   3-13 ต.ค.2562 

17-25 ต.ค. 2562 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


