รหัสทัวร์ : THE9-TK-SA-10AUG-17OCT19

11 วัน โคลอมเบีย – เอกวาดอร์
(เปิ ดโลก...อเมริกาใต้ ตอนเหนือกับ 2 ประเทศสุ ดคลาสสิค)

สุ ดยอด....ทริปพิเศษ (ราคาสุ ดๆ) ... เที่ยวประเทศอเมริกาใต้ ตอนเหนือ

10-20 ส.ค. / 3-13 ต.ค. / 17-25 ต.ค. 62
139,900 บาท

รหัสทัวร์ : THE9-TK-SA-10AUG-17OCT19

โคลอมเบีย – โบโกตา – เคเบิล้ คาร์ ยอดเขามองเซอร์ รัต – การ์ ตาเฮนา เดอินเดียส
กิโต (เอกวาดอร์ ) – ปิ ชินชา – เส้ นศูนย์สูตร 0’00’00
วันแรก

กรุงเทพ – อิสตันบูล

07.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

09.25 น.

ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน
ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

15.50 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK800 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
นาท่านล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุ ด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยัง
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทัง่ ถึงยุคของการนาเอาเรื อปื นใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุ งอิสตันบูลถูกถล่มจน
เสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้เป็ นเพราะป้อมปื นดังกล่าวนี้เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิ ดใช้สะพานบอสฟอรัส
ซึ่งทาให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรื อ บ้านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้ว น
แล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ค่า
21.00

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล
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วันที่สอง

อิสตันบูล – โบโกตา (พักค้าง 2 คืน)

01.45 น.

ออกเดิ นทางจากสนามบินอิสตันบู ล (IST) สู่ สนามบิน โบโกตา (BOG) โดยเที่ยวบิน TK800 (ใช้เวลาบิ น
ประมาณ 13.45 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโบโกตา นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเที่ยวชม กรุ งโบโกตา (Bogota) เมืองหลวงของโคลอมเบีย นาท่านชมจตุรัสโบลิวาร์ (Plaza de Bolivar)
ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเมือง และยังเป็ นที่ต้ งั อนุ เสาวรี ย ์ ไซมอน โบลิวาร์ ผูน้ าแห่ งการเคลื่อนไหวให้ประเทศในเขต
อเมริ กาใต้ปลดแอกตัวเองจากการเป็ นเมืองขึ้นของประเทศมหาอานาจผูล้ ่าอาณานิ คม จนได้รับหรื อที่รู้จกั ใน
นาม “สงครามโบลิวาร์ ” โดยศิลปิ นชาวอิตาเลี่ยนได้เป็ นผูร้ ังสรรค์รูปปั้นนี้ในปี 1846 บริ เวณจตุรัสแห่ งนี้ ยงั เป็ น
ที่ต้ งั ของอาคารที่ทาการของรัฐบาล โดยทางทิศเหนื อเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังแห่ งความยุติ ธรรม (Palace of
Justice) อาคารที่เปรี ยบเหมือนสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมของประเทศ ส่วนทางทิศใต้ของจตุรัสเป็ นที่ต้ งั ของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย นาท่านถ่ายรู ปกับหมู่อาคารในแบบโคโลเนียลสเปน ที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานและยังคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปั จจุบนั ทางตะวันออกของจตุรัสเป็ นที่ต้ งั ของวิหารแห่ งโบโกตา
(Primary Cathedral of Bogota) เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างในศตวรรษที่ 17 และยังคงความงามจนปัจจุบนั

07.30 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคา (Gold Museum – El Museo del Oro) แห่ งโคลอมเบีย ซึ่งเรี ยกได้ว่าเป็ น
พิพิธภัณฑ์ทองคาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับ และ วัสดุอื่นๆจากทองคา
ในช่ว ง Pre-Hispanic มีชิ้น งานล้ าค่ าจัด แสดงกว่า 55,000 ชิ้น นอกจากนี้ ในส่ วนชั้นสอง และ ชั้นสามของ
พิพิธภัณ ฑ์ยงั จัด แสดง ข้าวของเครื่ องใช้ในอดี ต ที่ สามารถขุดพบในประเทศโคลอมเบี ย สะท้อนให้เห็ น ถึง
วัฒนธรรมและการดารงชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในอดีต นาท่านเที่ยวชมย่านแคนเดอลาเรี ย (La Candelaria) ย่าน
ประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่แห่ งกรุ ง โบโกตา ที่ ซ่ึงมีการรัก ษาและบูร ณะอาคารและสิ่ งก่ อสร้ างเก่าแก่ นับร้ อยปี
รวมถึงโบสถ์ที่มีอายุกว่า 400 ร้อยปี นาท่านเข้าชมความงามของโบสถ์ ซานฟรานซิสโก (San Francisco Church)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว NH Collection Bogota Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
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วันที่สาม โบโกตา (โคลอมเบีย) – ไร่ กาแฟ โคลอมเบีย – เคเบิล้ คาร์ ยอดเขามองเซอร์ รัต
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ไร่ กาแฟโคลอมเบีย (Colombia Coffee Plantation) นาท่านชมไร่ กาแฟและกรรมวิธีการผลิต
กาแฟของประเทศโคลอมเบีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพ ภูมิประเทศที่มีทิวทัศน์และธรรมชาติแปลก
ตา ไม่ว่าจะเป็ นภูเขาที่ทอดแนวยาวสลับซับซ้อน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟโคลอมเบีย ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ที่ส่งออกเป็ นอันดับสามของโลกโดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้ ทั้งนี้ในปี 2001 องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้พ้นื ที่
ปลูกกาแฟของประเทศโคลอมเบียเป็ นมรดกโลก “Coffee Cultural Landscape”อีกด้วย สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางกลับสู่กรุ งโบโกตา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติโคลอมเบีย (Colombian National Museum) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และ
ใหญ่ที่สุดในโคลอมเบีย ภายในพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ จดั แสดง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองในประเทศ
โคลอมเบีย นอกจากนี้ยงั มีจดั แสดงมัมมี่ (Colombian Mummy) ที่มีอายุนับพันปี ได้เวลานาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่
ยอดเขามองเซอร์รัต (Monserrate) เป็ นเทือกเขาแนวยาวโอบล้อมกรุ งโบโกตา บนยอดเขายังเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์
เก่าแก่อีกด้วย นาท่านเข้าชมโบสถ์แห่งยอดเขามองเซอร์รัต จากนั้นอิสระให้ท่านได้เก็บภาพกรุ งโบโกตา เมือง
หลวงของประเทศโคลอมเบียจากมุมสูง ซึ่งเรี ยกได้ว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการชมวิวเมืองโบโกตา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนยอดเขามองเซอร์รัต
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว NH Collection Bogota Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่สี่

โบโกตา – การ์ ตาเฮนา เดอินเดียส (พักค้าง 2 คืน)

เช้า
07.30 น.
10.15 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินการ์ตาเฮนา เดอินเดียส (CTG) ประเทศโคลอมเบีย โดยเที่ยวบิน...
(ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินการ์ตาเฮนา

11.47 น.
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองการ์ ตาเฮนา มีชื่อเต็มๆว่า "การ์ ตาเฮนา เด อินเดียส" (Cartagena de Indias) สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1533 ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแคริ บเบี้ ยนของทวีปอเมริ กาใต้ ค้นพบโดยกัปตันเรื อชาวสเปน เปโดร เด เอ
เรเดีย (Pedro de Heredia) และได้ต้งั ชื่อเมืองแห่ งนี้ ตามชื่อ เมืองการ์ ตาเฮนา ในประเทศสเปน เมืองนี้ นับได้ว่า
เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปอเมริ กาใต้ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้ในปี 1984 ในอดีต การ์ ต าเฮนาจัด เป็ นเมืองท่าที่ สาคัญ 1 ใน 3 เมืองของสเปนในแถบทะเลแคริ บเบี้ ยน
ปัจจุบนั เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศโคลอมเบีย (รองจากกรุ งโบโกตา, เมเดยิน,กาลี และบารันกิยา) แต่
เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของโคลอมเบีย เพราะเป็ นเมืองท่าจอดเรื อสาราญล่องทะเลแคริ บเบี้ ยน นาท่าน
เข้าชมพระราชวังแห่งการไต่สวน (Inquisition Palace) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ในยุคอาณานิคมสเปน ใช้เป็ นสถานที่ไต่
สวนและคุมขังและทรมานพวกนอกรี ตศาสนาคาทอลิก โดยด้านหน้ามีซุม้ ประตูขนาดใหญ่อนั โดดเด่น ได้เวลา
นาท่านเข้าชมโบสถ์แห่งเซ็นต์ปีเตอร์ (Sanctuary of St. Peter or Church of St. Peter) โบสถ์คาทอลิกอีกแห่ งที่มี
ความสาคัญแห่ งเมืองการ์ ตาเฮนา โป๊ ปฟรานซิ สได้เคยเสด็จมาเยือนโบสถ์แห่ งนี้ เมื่อปี 2017 อีกด้วย นับเป็ น
โบสถ์ที่มีความสาคัญมากอีกแห่งของคริ สต์ศาสนิกชน ได้เวลานาท่านชมบรรยากาศยามเย็น ณ ชายหาดโบกา
เกรนเด (Bocagrande) ชายหาดยาวตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงแรม, ไนต์คลับ
และ แกลเลอรี่ ตั้งอยูร่ ะหว่างอ่าวการ์ตาเฮนา (Cartagena Bay) และ ทะเลสาบแอล (El Laguito) ชายหาดแห่ งนี้ มี
ชื่อเสียงและสีสนั ยามค่าคืนอีกแห่ งของประเทศโคลอมเบีย อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมและสัมผัสบรรยากาศริ ม
ทะเลแคริ บเบี้ยน ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Capilla Del Mar Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

วันที่ห้า

การ์ ตาเฮนา เดอินเดียส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่าแห่งการ์ตาเฮนา (Old Town) ซึ่งยังคงสภาพและความสวยงามอย่างสมบูรณ์สะท้อน
ให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องและความมัง่ คัง่ ทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ ต้ งั แต่อดีต นาท่านชมจตุรัสปลาซ่า เด
ซาน เปโดร (Plaza de San Pedro) อันเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์ซานเปโดรกลาเบร์ (Iglesia de San Pedro Claver) ซึ่ง
สร้างโดยคณะสงฆ์เยซูอิท (Jesuit) ระหว่างปี ค.ศ.1580 ถึง ปี ค.ศ.1654 ถือเป็ นจตุรัสที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
เมืองการ์ ตาเฮนา จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับรู ปปั้ นหญิ งอ้วน (La gordita) โดย เฟร์ นันโดโบเตโร (Fernando
Botero) ศิลปิ นชาวโคลอมเบียที่มีชื่อเสียงระดับโลก บริ เวณจตุรัสซานโตโดมิงโก (Plaza de Santo Domingo) ใน
ย่านเมืองเก่าของเมืองการ์ ตาเฮนา รู ปปั้ นนี้ ถือเป็ นรู ปปั้ นที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มายังเมืองนี้ ตอ้ งมาถ่ายรู ป นา
ท่านถ่ายรู ปกับอาคารมหาวิทยาลัยแห่ งการ์ ตาเฮนา (Universidad de Cartagena) ในอดีตคือสานักสงฆ์ซานออกุ
สติน ปัจจุบนั เป็ นสถานที่สาหรับการเรี ยนการสอนในคณะนิติศาสตร์และแพทย์ศาสตร์ รวมไปถึงหลักสูตรที่สูง
กว่าปริ ญญาตรี ของคณะต่างๆ นาท่านเข้าชมปราสาทซานฟิ ลิป เดอ บาราจาส (San Felipe de Barajas) หรื อ
Castillo San Felipede สร้างอยู่บนยอดเขา และตั้งชื่อตามกษัตริ ยฟ์ ิ ลิปเป้ ที่ 4 แห่ งสเปน ตัวปราสาทสร้างเป็ น
รู ปทรงสามเหลี่ยม โดดเด่น ตะหง่านอยูบ่ นยอดเขา ตัวปราสาทเคยถูกทาลายเนื่ องจากสงคราม Grand Alliance
ในปี 1697 และได้รั บการบูรณะขึ้น ใหม่ในปี 1739-1741 หลังจากนั้นได้รับความเสี ยหายอีก ครั้ง ในระหว่าง
สงคราม Jenkin’s Ear และได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี 1763 ชาวเมืองเชื่อว่าหินที่ใช้ในการสร้างตัวปราสาทนั้น
ถูกชะโลมไปด้วยเลือดของทาสผิวดา เพราะในอดีตเมืองแห่ งนี้ เป็ นเมืองท่าในการค้าทาสของสเปน ได้เวลานา
ท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองการ์ตาเฮนา (Cathedral de Cartagena) เป็ นมหาวิหารที่สาคัญที่สุดของเมืองการ์ ตา
เฮนา สร้ างเสร็ จในปี ค.ศ. 1612 โดยใช้โบสถ์แถบอันดาลูเซี ยและหมู่เกาะคานารี เป็ นแม่แบบ (แต่ หอคอย
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของวิหารและเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

รหัสทัวร์ : THE9-TK-SA-10AUG-17OCT19
บ่าย

นาท่านชมกาแพงเมืองเก่า (City wall) ที่สร้างขึ้นโอบล้อมรอบเมืองเพื่อป้องกันการรุ กรานจากข้าศึก ในอดีตชาว
สเปนได้สร้ างก าแพงเมืองล้อมรอบตัว เมืองที่ มีอาคารศิลปะโคโลเนี ยลสเปนอย่างสวยงาม และยังคงความ
สมบู ร ณ์ มาจนถึ งทุ ก วัน นี้ ด้ว ยเหตุ น้ ี องค์ก ารยูเนสโกได้ข้ ึ น ทะเบี ย นเมื องการ์ ต าเฮนาเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ. 1984 จากนั้นนาท่านชมหอคอย "โตเร เด เรลอค" (Torre de Reloj) หอนาฬิกาสัญลักษณ์
ของเมืองการ์ตาเฮนา สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ตั้งอยูบ่ ริ เวณประตูเมืองที่สาคัญที่สุดของเมืองการ์ตาเฮนา นา
ท่านชมความสวยงามของบ้านเมืองที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบสเปน ย่านเคทเซมานี (Getsemaní) ซึ่งเป็ น
หนึ่งในย่านเมืองเก่าการ์ตาเฮนา ในอดีตเป็ นย่านผูใ้ ช้แรงงาน แต่ในปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาเป็ นย่านแห่ งสี สัน
ยามราตรี อาคารของย่านนี้ดูเก่า แต่คงไว้ซ่ึงความสวยงามตามศิลปะแบบโคโลเนียลสเปน ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ข อง
เมืองในแถบทะเลแคริ บเบี้ ยนของราชอาณาจัก รสเปน ชมความสวยงามและสี สรรของบ้านเรื อนหลากสี ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของเมือง ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของบ้านเมืองที่ทาสี ลูกกวาด เน้น
ลวดลายประตู หน้าต่าง และเมืองที่ตกแต่งประดับประดาด้วยต้นไม้ ดอกไม้สีสั นสดใส แฝงกลิ่นอายในแบบ
ฉบับสเปน และ อเมริ กาใต้อย่างลงตัว อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความงามของเมืองแคริ บเบี้ยนใต้ นา
ท่านถ่ายรู ปกับ อนุเสาวรี ยก์ าตาลินา (India Catalina) ซึ่งเป็ นชาวพื้นเมืองการ์ตาเฮนา ลูกสาวของหัวหน้าเผ่าที่ถูก
ชาวสเปนลักพาตัวไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กและเมื่อเธอมีอายุ 20 ปี เธอก็ได้กลับมาพบกับครอบครัวของเธอ และเป็ นคน
กลางเจรจาระหว่างชาวสเปนและชาวพื้น เมือง รวมไปถึงเป็ นผูช้ ่ วยให้ชาวสเปนได้คน้ พบกับขุมทองคาใน
โคลอมเบียด้วย รู ปปั้นนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองการ์ ตาเฮนาอีกด้วย จากนั้นนา
ท่านชม ลาสโบเบดาส (Las Bóvedas) เป็ นส่ วนหนึ่ งของกาแพงเมืองที่มีเสาโค้งและห้องต่างๆ ในอดีตห้อง
ต่างๆเหล่านี้เคยเป็ นคุก แต่ในปัจจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนเป็ นร้านขายของที่ระลึก ถือเป็ นย่านขายของที่ระลึกที่สาคัญ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Capilla Del Mar Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่หก

การ์ ตาเฮนา เดอินเดียส - กิโต (ประเทศเอกวาดอร์ พักค้าง 2 คืน)

เช้า
07.30 น.
10.07 น
11.37 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินการ์ตาเฮนา เดอินเดียส สู่สนามบินกิโต โดยเที่ยวบิน ….
เดินทางถึงสนามบินโบโกตา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
อิสระอาหารกลางวันในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินโบโกตา สู่ สนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์)
เดินทางถึงสนามบินกิโต นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกิโต (Quito) หรื อชื่อทางการคือ ซานฟรันซิสโกเดกิโต (San Francisco de Quito) เป็ น
เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ ซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทวีปอเมริ กาใต้ สาหรับเมืองกิโต
ตั้งอยูท่ างภาคเหนือของประเทศ ในแอ่งแม่น้ ากวายาบัมบา บนเนินเขาปี ชินชา ภูเขาไฟที่ยงั ทรงพลังในเทือกเขา

13.35 น.
15.18 น.

รหัสทัวร์ : THE9-TK-SA-10AUG-17OCT19
แอนดีส ความสูงของเมืองอยูท่ ี่ระดับ 9,300 ฟุต (2,850 เมตร) เหนือระดับน้ าทะเล จึงทาให้กิโตเป็ นเมืองหลวงที่
ตั้งอยูส่ ูงที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก นอกจากนี้เอกวาดอร์ยงั มีอานาจอธิปไตยเหนื อหมู่เกาะกาลาปากอส (หมู่
เกาะโกลอง) ในแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 965 กิโลเมตร (ประมาณ
600 ไมล์) เนื่ องจากประเทศนี้ ต้ งั อยู่บริ เวณที่ เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านจึงได้รับการตั้งชื่อตามคาในภาษาสเปนว่า
Ecuador ซึ่งก็ตรงกับ "Equator" ในภาษาอังกฤษนัน่ เอง เมืองกิโตเป็ นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อปี ค.ศ. 1978

ค่า
วันที่เจ็ด
เช้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว NH Collection Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
ปิ ชินชา - กิโต
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ชินชา (Pichincha) ซึ่งตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของเมืองกิโตประมาณ 26 กิโลเมตร อันเป็ น
ที่ต้ งั ของอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งใจกลางโลก (Monument of the Middle of the World) เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่สูงประมาณ 30
เมตร สร้างขึ้นในปี 1979-1982 สาหรับเมืองปิ ชินชาแห่งนี้เป็ นเมืองที่มีความสาคัญเนื่องจากในปี 1736 เป็ นเมือง
ที่ใช้เป็ นสถานที่วดั ละติจูด ของเส้นอิเควเตอร์ และพิสูจ น์สมมติ ฐานเรื่ องโลกกลม (measure latitude at the
Equator and prove the roundness of the Earth) โดยทีมนักวิทยาศาตร์ ชาวเอกวาดอร์ นาทีมโดย เพโดร วินเซนต์
มอลโดนาโด (Pedro Vicente Maldonado) ในการพิสูจ น์และวัดละติจู ด ของเส้น อิเควเตอร์ น าท่านสัมผัส
ประสบการณ์การถ่ายรู ปที่ละติจูด 00, 00, 00 ได้เวลานาท่านเข้าชมพิพิธภัณ ฑ์อินทินันโซล่า (Intinan Solar
Museum) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงวิธีการวัดละติจูดเส้นอิเควเตอร์ในสมัยก่อน และ แสดงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ นเทือกเขาแอนดิส ตั้งแต่สมัย 500 BC ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จดั เก็บเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในอดีตและภูมิปัญญาของนักวิทยาศาตร์ในสมัยก่อนในการหาจุดกึ่งกลางโลก
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกิโต นาท่านเที่ยวชมความงามของเมืองกิโตซึ่งเป็ นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อปี ค.ศ. 1978 โดยเริ่ มจาก
นาท่านชมจตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) หรื อที่รู้จกั ในนาม El San Francisco จตุรัสแห่ งนี้ เป็ น
ที่ต้งั ของโบสถ์และอารามของ เซ็นต์ ฟรานซิส (Church and Monastery of St. Francis) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษ
ที่ 16 สถาปัตยกรรมบริ เวณจตุรัสแห่งนี้เป็ นแบบโคโลเนียลละตินอเมริ กา นาท่านชมความงามของอารามเซ็นต์
ฟรานซิส และ สถาปัตยกรรมโดยรอบบริ เวณ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ แห่ งชน
ชาติเอกวาดอร์ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว NH Collection Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
วันที่แปด กิโต – โบโกตา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านชมจตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) จตุ รัสที่ เปรี ยบเสมือนศูนย์รวมกาลังของคนในชาติ โดย
เอกวาดอร์ได้ประกาศอิสรภาพจากการปกครองของสเปนในวันที่ 10 สิ งหาคม 1809 ณ จตุรัสแห่ งนี้ ดังนั้นที่นี่
จึงเปรี ยบเสมือนสถานที่แห่งการประกาศความเป็ นไทของประชาชนในชาติ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภา
(Presidential Palace) สร้างขึ้นในปี 1809 ปัจจุบนั เป็ นอาคารรัฐสภาและสถานที่ราชการของประเทศเอกวาดอร์
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับอารค์บิชอบพาเลส (Archbishop’s palace) ได้เวลานาท่านเข้าชมความงดงามของ
โบสถ์ประจาเมือง (Metropolitan Cathedral หรื อ The Cathedral of Quito) เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิกประจาเมือง
กิโต สร้างขึ้นในปี 1562-1567 ซึ่งมีความสาคัญกับประเทศเอกวาดอร์ โบสถ์แห่ งนี้ สร้างขึ้นหลังจากที่สเปนได้
ขยายอาณานิคมและเข้ามายึดครองเมืองกิโต โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริ กาใต้ นา
ท่านเที่ยวชมสถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญกับเมืองกิโต โดยเริ่ มจาก The Basilica of the National Vow หรื อที่
รู ้จ ัก ในนาม Basilica Church ซึ่ งเป็ นโบสถ์โ รมัน คาทอลิก โบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์นี โ อ-โกธิ ค ขนาดใหญ่
ประกอบด้วยห้องโถงชาเปล กว่า 24 ห้อง นาท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.30 น.
17.30 น.
19.10 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินกิโต เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินกิโต สู่ สนามบินโบโกตา โดยเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินโบโกตา

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม

วันที่เก้า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว xxxx Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
โบโกตา – อิสตันบูล

เช้า
06.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน (กระเป๋ าเชคทรู ถึงกรุ งเทพ)
ออกเดินทางจากสนามบินโบโกตา สู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK800 (ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
วันที่สิบ

สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
โบโกตา – อิสตันบูล

09.25 น.

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่าน เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญอย่าง
สู งสุ ดทั้งทางวัฒ นธรรมและทางวัต ถุของจัก รวรรดิ ออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอานาจออกไปอย่างกว้างขวาง
พระราชวังแห่ งนี้ สร้างโดย สุ ลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 12 ปี เพราะความที่
สุ ลต่ านทรงเป็ นผูค้ ลัง่ ไคล้ยุโรปอย่างสุ ดขอบ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็ นศิลปะ วัฒนธรรม การดารงชี วิต ตลอดจน
การทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้ น พระราชวังแห่ งนี้ ออกแบบโดยสถาปนิ กคู่ใจชาวอาเมเนี่ ยน ชื่อ
บัลยัน เป็ นศิลปะผสมผสานของยุโ รปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่ งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวัง
ประดับตกแต่ งด้ว ยสวนไม้ด อกรายล้อมพระราชวังซึ่ งอยู่เหนื อ อ่าวเล็ก ๆของช่ องแคบบอสฟอรั ส ภายใน
ประกอบด้ว ยห้องต่างๆ ตกแต่ งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ โคมไฟมหึ มาหนัก 4.5 ตัน
ซึ่งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

14.00 น.
17.55 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่สนามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 58 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่า และ อาหารเช้า
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วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร
07.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

11 วัน โคลอมเบีย – เอกวาดอร์
(เปิ ดโลก...อเมริกาใต้ ตอนเหนือกับ 2 ประเทศสุ ดคลาสสิค)

10-20 ส.ค. / 3-13 ต.ค. / 17-25 ต.ค. 62
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ส.ค. – ต.ค. 62
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
139,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
14,000
เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
133,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน TK เท่านั้น)
120,000-150,000
เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – หักค่าตัว๋ คืนท่านละ(BKK- IST-BOG-IST-BKK)
40,000
ค่าวีซ่าโคลอมเบีย ท่านสามารถใช้วีซ่าอเมริ กาเข้าได้ หากมีวีซ่าอเมริ กาลด
2,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กาใต้ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
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 น้ าดื่มบริ การบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวัน
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 100,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิด การสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า โคลอมเบีย
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วัน)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่ ขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้ ไม่ได้ ) ห้ ามสวม
แว่นสายตา (รูปถ่ ายต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

