
  

18 วนั มหัศจรรย์ อเมริกากลาง 
(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากวั – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กวัเตมาลา – เบลีซ) 

 

 
 

ที่สุดแห่งทริปพเิศษ…..กบัการเยือน  7 ประเทศแห่งทวปีอเมริกากลาง...เที่ยวครบสูตร 

พเิศษ... น่ังเคร่ืองบินเลก็ดูหลุมน ้าเงินครามแห่งเบลซี (The Great Blue Hole) 

12-29 ตุลาคม 2565 

299,900 บาท 

(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากวั – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กวัเตมาลา – เบลีซ) 
 



  

 
12 ต.ค. 2565  กรุงเทพมหานคร  
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้  

 

13 ต.ค. 2565  อสิตันบูล – ปานามา ซิตี ้(พกัค้าง 3 คืน) 
 

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK801 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง

สินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล 

09.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ สนามบินปานามา ซิต้ี (ใชเ้วลาบินประมาณ 16.30 ชัว่โมง) 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 
 

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินปานามาซิต้ี  น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Las Americas Golden Tower **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) 
 

14 ต.ค. 2565  ปานามา ซิตี ้
 



  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมกรุงปานามาซิต้ี (Panama city) เดิมปานามาเคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน ไดรั้บเอกราชในปี 

ค.ศ. 1821 ภายหลงัไดร้วมกบัโคลมัเบีย เวเนซุเอลา และเอกวาดอร์ เป็นสาธารณรัฐ จนเม่ือปี ค.ศ. 1903 จึงได้
แยกประเทศ โดยมี “ปานามา ซิต้ี” เป็นเมืองหลวงน าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าท่ีเรียกวา่ Casco Viejo ซ่ึงปัจจุบนั
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชมเมืองเก่าบริเวณ ซานฟิลิป (San Felipe) ซ่ึงมีอาคาร
บา้นเรือนรูปแบบโคโลเนียล สไตล์สเปน สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1519 เม่ือพวกสเปนเข้ามายึดครอง น าท่านชม
โบสถเ์ก่าแก่ , ยา่นจตุรัสกลางเมือง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองและเลือกซ้ือของฝากของท่ี
ระลึก ไดเ้วลาน าท่านชมเส้นทางอมาดอร์ คอสเวย ์(Amador Causeway) ซ่ึงเป็นเหมือนสะพานท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
เช่ือมต่อระหว่างเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะเนาส์, เกาะเปอร์ริโก, เกาะฟลาเมนโก เป็นทางเช่ือมท่ีสร้างดว้ยความยาว
กวา่ 3 กิโลเมตร และมีทศันียภาพท่ีสวยงามมากอีกแห่งของปานามา  

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่คลองปานามา ณ ประตูกั้นน ้ ามิราฟอร์เรส (Miraflores Locks)  น าท่านชมนิทรรศการพร้อม
ชม 3D วิดีโอ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของคลองปานามา ซ่ึงเป็นคลองเดินเรือสมุทรความยาว 77 กิโลเมตร 
สร้างขึ้นบริเวณคอคอดปานามาในประเทศปานามาเพื่อเช่ือมมหาสมุทรแปซิฟิกกบัมหาสมุทรแอตแลนติกเขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงช่วยย่นระยะเวลาท่ีตอ้งไปออ้มช่องแคบเดรกและแหลมฮอร์น ทางใตสุ้ดของทวีปอเมริกาใต ้คิดเป็น
ระยะทางกว่า 22,500 กิโลเมตร ซ่ึงมีผลอย่างยิ่งต่อการเดินเรือระหว่างสองมหาสมุทร โดยถูกใช้เป็นเส้นทาง
เดินเรือหลกัส าหรับการคา้ทางทะเลระหว่างประเทศ ตั้งแต่เปิดท าการคลองปานามาประสบความส าเร็จและเป็น
กุญแจส าคญัในการขนส่งสินคา้ 

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%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


  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Las Americas Golden Tower **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) 
 
 

15 ต.ค. 2565  ล่องเรือคลองปานามา – เกาะลงิ – ป้อมปราการซานโลเรนโซ่   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองโคลอน (Colon) น าท่านชมป้อมปราการซานโลเรนโซ่ (San Lorenzo Fort) ตั้งอยูใ่นเมือง

โคลอน ซ่ึงป้อมปราการสเปนแห่งน้ีจดัเป็นป้อมปราการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอเมริกา ป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1597 
เพื่อป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงของแม่น ้ าชาเกรส (Chagres) ซ่ึงเป็นปากอ่าวแม่น ้าก่อนน าเรือเขา้สู่ท่าเรือเวนตา เดอ 
ครูเชส  (Venta de Cruces) ล่องจนถึงเมืองปานามาซิ ต้ี  (Panama city) ณ ป้อมแห่งน้ี เป็น ท่ีตั้ งของอาวุธ
ยทุโธปกรณ์ทางการทหาร และไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกในปี 1980 น าท่านเท่ียว
ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการซานโลเรนโซ่ อนัเป็นจุดยทุธศาสตร์ของปานามา  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



  

 
 

บ่าย   น าท่านล่องเรือคลองปานามา และชม เกาะลิง (Monkey Island) ซ่ึงเป็นเกาะอนัเป็นถ่ินท่ีอยู่ของลิงนานาชนิด 
รวมถึงสัตวป่์าบางสายพนัธุ์ น าท่านชมและเก็บภาพความน่ารักของลิงหลากชนิดในเกาะแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ปานามาซิต้ี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Las Americas Golden Tower **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 3) 
 

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

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
05.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโทคูเมน (PTY) เพื่อเช็คอิน 
07.54 น. ออกเดินทางสู่กรุงซานโฮเซ (SJO) โดยสายการบิน CM เท่ียวบินท่ี CM787 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
08.01 น. เดินทางถึงสนามบินฮวน ซานตามาเรีย (SJO) คอสตาริกา น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  น าท่านชมเมืองซานโฮเซ (San Jose) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศคอสตาริกา ซานโฮเซเดิมมี

ฐานะเป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ ของชุมชนจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1824 ในปีน้ีเองคอสตาริกาไดมี้การเลือกตั้งประมุข
แห่งรัฐคร้ังแรก ฮวน โมรา เฟร์นนัเดซ ตดัสินใจยา้ยท่ีตั้งรัฐบาลจากเมืองการ์ตาโก ซ่ึงเป็นเมืองหลวงสมยัท่ีเป็น
อาณานิคมของสเปน มาเร่ิมตน้ใหม่ท่ีซานโฮเซแห่งน้ี น าท่านสู่ยา่นบาริโอ เอมอน (Barrio Amon) ซ่ึงเป็นยา่นท่ี
มีคฤหาสน์และอาคารสมยัวิคตอเรียท่ียงัคงความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากความมัง่คัง่
ในการคา้ขายกาแฟและยงัมีไร่ “กาแฟทอง” ท่ีรายรอบเมือง น าท่านถ่ายรูปกับอาคารโบราณซ่ึงยงัคงความ
สวยงามในแบบสไตลว์ิคตอเรียน  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัโรงละครแห่งชาติ (National Theatre) อาคารรัฐสภา 
(Parliament) และน าท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะซาบานา (Parque Sabana) ปอดของชาวเมืองซานโฮเซ 



  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  

บ่าย  น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคอสตาริกา (National Museum of Costa Rica) ซ่ึงเก็บสะสมและจัด
แสดงโบราณวตัถุแต่ละยคุสมยั สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ของชาวคอสตาริกาในแต่
ละยคุสมยั สมควสรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัก่อนอาหาค ่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Park Inn by Radisson San Jose Hotel ***** หรือเทียบเท่า  
 
17 ต.ค. 2565  ซานโฮเซ – อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโพส – ไร่กาแฟคอสตาริกา – น ้าแร่ร้อนบอลดิ  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโพส (Poas Volcano National Park) ซ่ึงมีปากปล่องภูเขาไฟ 2 ปล่อง

คือ ทางตอนเหนือจะเป็นปากปล่องภูเขาไฟท่ียงัคงคุกรุ่นซ่ึงเรียกว่า “Hot Lagoon” เป็นภูเขาไฟท่ียงักรุ่นๆมีไอ
น ้ าพวยพุ่งตลอดเวลา ภูเขาไฟแห่งน้ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของวนอุทยานแห่งชาติ และทางตอนใตเ้ป็นปากปล่อง
ภูเขาไฟท่ีเคยปะทุเม่ือ 7,500 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัเป็นทะเลสาบโบโทส (Botos Lagoon) น าท่านชมความ
สวยงามของโบโทสลากูน ซ่ึงเป็นปากปล่องภูเขาไฟท่ีมิไดมี้การปะทุในปัจจุบนั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของภูเขาไฟตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ไร่กาแฟโดกา (Doka Coffee Plantation) ให้ท่านไดมี้
โอกาสลิ้มรสชาติของกาแฟคอสตาริกาอนัเล่ืองช่ือ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทศันียภาพไร่กาแฟอนักวา้งใหญ่ 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองน ้ าแร่ร้อนบอลดิ (Baldi Thermal water) แห่งภูเขาไฟอารีนอล (Arenal Volcano) ซ่ึงเป็น 
ภูเขาไฟในเขตจงัหวดั Alajuela จดัเป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามและทรงพลงัท่ีสุดในประเทศคอสตาริกา มีความสูง
ประมาณ 1,657 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  ส าหรับลกัษณะทางธรณีวิทยาผูเ้ช่ียวชาญ ถือวา่อารีนอล เป็นภูเขาไฟ
ท่ียงัอายุไม่มากไม่น่าเกิน 7,000 ปี โดยการปะทุใหญ่คร้ังล่าสุดเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1968 การระเบิดของภูเขาไฟได้
เกิดเถ้าถ่านตะกอนและลาวาท าลายเมือง Tabacón เมืองเล็กๆ ในเขตภูเขาไฟ จากการระเบิดในคร้ังนั้นได้
ก่อให้เกิดปล่องภูเขาไฟใหม่เกิดขึ้นอีก 3 ปล่อง ทางดา้นขา้งทิศตะวนัตก โดยหน่ึงในปล่องภูเขาไฟก็ยงัคงมีการ
ปะทุเล็กน้อยอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ทั้ งน้ีจากการปะทุในคร้ังนั้นบริเวณรอบเขตภูเขาไฟกลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม เพราะมีทั้งป่าฝนท่ีอุดมสมบูรณ์เต็มไปดว้ยสัตวป่์าจ านวนมาก รวมถึงแหล่งน ้ าแร่
จ านวนมากจนส่งผลให้กลายเป็นแหล่งอาบน ้ าแร่ช่ือดังระดับโลก อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนหรือแช่น ้ าแร่ตาม
อธัยาศยั 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Lomas Del Volcan **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

18 ต.ค. 2565  อารีนอล – เปนัส บลงัคัส – กรานาดา  (นิการากวั) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองเปนัส บลงัคสั (Penas Blancas) เมืองชายแดนท่ีเช่ือมต่อกนัระหว่างประเทศคอสตาริกา 

และ นิการากวั เมืองน้ีเป็นจุดขา้มพรมแดนระหว่างสองประเทศ ระหว่างการเดินทางจากเมืองอารีนอลสู่เมือง
เปนสั บลงัคสั ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิของประเทศคอสตาริกา ไม่วา่จะเป็นป่าฝน, ตน้ไมใ้หญ่
ริมสองฝ่ังถนน หรือไร่กาแฟ อนัเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส่งออกทัว่โลก เม่ือถึงเมืองเปนสั บลงัคสั น าทุกท่าน
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ผา่นด่านสู่ประเทศนิการากวั 



  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองกรานาดา (Granada) เมืองส าคญัล าดบัท่ีหก ของประเทศนิการากวั เป็นเมืองทางตอนใต้
ของประเทศท่ีไดถู้กคน้พบในปี ค.ศ. 1524 โดย ฟรานซิสโก เฮอนันเดซ เดอ คอร์โดบา (Francisco Hernandez 
de Cordoba) และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมืองยุโรปแห่งแรกบนผืนแผ่นดินใหญ่อเมริกา (First 
European city in mainland America) และยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองอาณานิคมเก่าแก่ท่ีสุดในนิการากวั เมืองกรานาดา
ไดรั้บอิทธิพลการสร้างเมืองและหมู่อาคารสถาปัตยกรรมแบบแขกมวัร์ในแบบสเปน น าท่านชมเมืองท่ีมีหมู่
อาคารโบราณสวยงามมากซ่ึงไดรั้บอิทธิพลการก่อสร้างแบบสเปน จากนั้นถ่ายรูปบริเวณจตัุรัสใจกลางเมือง 
และแวะถ่ายรูปกบัมหาวิหาร กรานาดา (Granada Cathedral) ซ่ึงตั้งเด่นตระหง่านคู่เมืองน้ี  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว Gran Fracia Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

19 ต.ค. 2565  กรานาดา – มาซายา – เลออง 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟมาซายา (Masaya Volcano National Park) ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง

แรกของประเทศนิการากวั และยงัเป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟมาซายา (Masaya Volcano) ท่ียงัคงคุกรุ่นและมีควนัพวย
พุ่งออกมาเป็นระยะๆในบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์ชมปากปล่องภูเขาไฟมาซายา 
หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นกลุ่มควนัท่ีมีการพ่นออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟแห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามท่ีธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ตลาดไมแ้กะสลกัแห่งมาซายา เรียกไดว้่า
เป็นผลิตภณัฑฝี์มืองานไมแ้ห่งนิการากวั อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 



  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองพาโบล บลนัคอส (Pueblos Blancos) ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ “นครสีขาว” (White City) น า

ท่านชมเมืองและเก็บภาพความสวยงามของสถาปัตยกรรมแปลกตา เมืองน้ียงัขึ้นช่ือเร่ืองหัตถกรรมงานฝีมือ 
และของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ ท่านสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินสู่จุดชมวิว
แห่งเมืองคาทารีนา (Catarina) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยอีกแห่งหน่ึงของนิการากวั  อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพบา้นเมืองและอาคารโบราณต่างๆ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเลออง 
(Leon) อดีตเมืองหลวงแห่งนิการากัวและได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
(UNESCO World Heritage) และเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมโบราณในยคุอาณานิคมท่ีไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว El Convento Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

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

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเท่ียวชมเมืองเลออง (Leon) เมืองท่ีถูกค้นพบโดย ฟรานซิสโก เฮอนันเดซ เดอ คอร์โดบา (Francisco 

Hernandez de Cordoba) ในปี ค.ศ. 1524 และยงัเป็นเมืองท่ีมีทัศนียภาพสวยงามยิ่ง เน่ืองจากตั้ งอยู่บริเวณ
ทะเลสาบโซลอทลาน (Xolotlan) และมีภูเขาไฟโมโมตอมโบ (Momotombo Volcano) เป็นฉากหลงั เมืองเลออง
เรียกไดว้า่เป็นเมืองแห่งแรกของอเมริกากลาง (First city of Central America) และยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่ง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage) น าท่านเท่ียวชมเมืองและถ่ายรูปกับ
โบสถป์ระจ าเมือง (Main Church) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “โบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกากลาง” (Largest 
Church in Central America) จากนั้นน าท่านชมจตุรัสใจกลางเมือง (Main Square) และเก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่



  

ท่ีไดรั้บอิทธิพลแบบสถาปัตยกรรมของสเปนท่ียงัคงความสวยงามและบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของสเปน ซ่ึง
เรียกไดว้่า เป็นเจา้อาณานิคมในยคุนั้น น าท่านเท่ียวชมเขตเมืองเก่าแห่งเลออง (Old town) พร้อมน าท่านชมบา้น
ของคีตกวีเอกแห่งเมืองเลออง “รูเบน ดาริโอ” (Ruben Dario) ซ่ึงเป็นกวีเอกของเมืองน้ี หลงัจากท่ีท่านเสียชีวิต 
ร่างท่านไดรั้บเกียรติใหฝั้งไว ้ณ วิหารแห่งเมืองเลออง (Leon’s Cathedral) 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองมานากวั (Managua) เมืองหลวงปัจจุบนัของประเทศนิการากวั ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดในอเมริกากลาง  เมืองมานากวั ไดรั้บการตั้งเป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1855 ก่อน
หนา้น้ีท่ีตั้งเมืองหลวงยา้ยไปมาระหว่างเมืองเลอองกบัเมืองกรานาดา  น าท่านเท่ียวชมเมืองมานากวั น าท่านชม
จตุรัสเรวาลูชัน่ (Plaza de la Revolucion) ซ่ึงเป็นจตัุรัสใจกลางเมืองและเป็นสถานท่ีประกาศอิสรภาพของชาว
นิการากวัในอดีต บริเวณจตุัรัสแห่งน้ีรายลอ้มไปดว้ยหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์
ยิ่ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพหมู่อาคารโบราณหลากสีตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินชมเขตเมืองเก่าท่ียงัคง
หลงเหลือกล่ินอายในแบบอารยธรรมสเปน น าท่านชมโบสถ์แห่งเมืองมานากัว (Antigua Cathedral de 
Managua) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารศูนยว์ฒันธรรมแห่งชาติ (National Palace of Culture) อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าแห่งมานากวัตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว Hilton Princess Hotel**** หรือเทียบเท่า 

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


  

21 ต.ค. 2565  มานากวั – ซานซัลวาดอร์ (เอล ซาวาดอร์) – ซูชิโตโต 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
04.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมานากวัเพื่อเช็คอิน 
05.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองซาน ซลัวาดอร์ ประเทศเอลซลัวาดอร์ โดยเท่ียวบิน TA314 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง) 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินซาน ซลัวาดอร์ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  น าท่านชมเมืองซาน ซัลวาดอร์ (Sal Savador) เมืองหลวงของประเทศเอล ซัลวาดอร์ (El Salvador)  เป็นเมือง

ทนัสมยัและใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองในอเมริกากลาง การขยายตวัของจ านวนผูค้นระหว่างสงครามและภายหลงั
สงครามท าให้เกิดเขตนครหลวงซานซัลวาดอร์ (AMSS: Area Metropolitana de San Salvador) ซานซัลวาดอร์
เป็นศูนยก์ลางการขนส่งและเศรษฐกิจของชาติ นอกจากน้ีทางหลวงแพน-อเมริกาไดต้ดัผ่านและเช่ือมเมืองน้ีเขา้
กับเขตเมืองอ่ืนๆ ของอเมริกากลางและสหรัฐอเมริกา ย่านกลางกรุงซานซัลวาดอร์สมัยใหม่มีตึกระฟ้าสูง
มากมาย และเหลือพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์อยู่เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น เน่ืองจากเหตุแผน่ดินไหวท่ีท าลายเมือง ตั้งแต่
ท่ีเมืองน้ีได้รับการจดัตั้ งขึ้นในปี ค.ศ. 1525 โดยเปโดร เด อัลบาราโด ผูพ้ิชิตชาวสเปน ปัจจุบันเมืองน้ีผลิต
เบียร์ ยาสูบ ส่ิงทอ และสบู่ น าท่านเท่ียวชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมโบราณท่ียงัคงหลงเหลือใน
เขตเมืองเก่าของซานซัลวาดอร์ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ประจ าเมือง (Metropolitan Cathedral of San Salvador) ซ่ึง
พระสันตะปาปา จอห์นปอลท่ี 2  ไดเ้สด็จเยือนโบสถ์น้ีถึง 2 คร้ัง และยงัเป็นสถานท่ีฝังพระศพของอาร์ชบิชอป 
ออสการ์ โรมิโร, อาคารพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ, โรงละครแห่งชาติ จากนั้นน าท่านเดินชมหมู่อาคารบริเวณ
จตัุรัสพลาซ่า เอลซัลวาดอร์ เดล มุนโด (Plaza El Salvador del Mundo)  อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ของหมู่อาคารต่างๆตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

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


  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองซูชิโตโต (Suchitoto) ซ่ึงได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งดอกไม้และนก” (Flower Bird 
city) เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติอนับริสุทธ์ิและอุดมไปดว้ยดอกไม ้นกนานาพนัธุ์ น าท่านเดินทางสู่เกาะนก (Bird 
Island) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในทะเลสาบซูชิลาน (Suchitlan Lake) น าท่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาว
เกาะแห่งน้ี ท่ีมีการผลิตเส้ือผา้สีสันต่างๆโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนยศิ์ลปะ (Centro 
de Arte Por La Paz) ซ่ึงไดมี้การรังสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้
หัตถกรรมท่ีผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบา้นตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชมเมืองและถ่ายรูปกบัโบสถแ์ซนตาลูเซีย 
(Santa Lucia Church) และสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆแห่งเมืองซูชิโตโต ก่อนน าท่านสู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั La Posada de Suchitlan Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 
22 ต.ค. 2565 ซูชิโตโต – โฮยา เด เซเรน – ซานตา แอนนา – โคปัน (ฮอนดูรัส) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ โฮยา เด เซเรน (Joya de Ceren) หรือท่ีรู้จกัในนาม “เมืองปอมเปอีของชาวมายนั” 

(Mayan Pompeii) เป็นเมืองโบราณท่ีส าคญัและได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลก  
เป็นเมืองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองของชาวมายนัในอดีตกาล ก่อนท่ีเมืองจะล่มสลายจากการปะทุและพ่น
ลาวาของภูเขาไฟคาลเดอร่า (Caldera volcano) เม่ือ 1,400 ปีก่อน ท าให้เมืองแห่งน้ีแทบจะสูญหายไปจากโลก
เฉกเช่นเดียวกบัเมืองปอมเปอีของอิตาลี น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑท่ี์เก็บโบราณวตัถุมีค่า หลงัจากไดมี้การขุดพบ
ขา้วของเคร่ืองใชต้่างๆในบริเวณน้ี จากนั้นน าท่านชมเมืองโบราณโฮยา เด เซเรน ท่ียงัคงหลงเหลือร่องรอยความ
เจริญของช่าวมายนัในอดีตอยู่บา้ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพโบราณสถานท่ีส าคญัภายในเมืองโบราณแห่งน้ี ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซานตา แอนนา (Santa Ana) น าท่านชมเมืองและถ่ายรูปกบัโบสถโ์กธิคประจ าเมือง 
(Gothic Cathedral) และ โรงละครแห่งชาติ (National Theater) ท่ียงัคงความสวยงามและจัดได้ว่าเป็นอาคาร
โบราณท่ียงัสมบูรณ์ยิง่จวบจนปัจจุบนั    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองโคปัน (Copan) เป็นเมืองโบราณท่ีมีความเก่าแก่ ตั้ งอยู่บริเวณตะวนัตกของประเทศ
ฮอนดูรัส เป็นเมืองท่ีมีความเก่าถึงสองพนัปี โดยไดมี้การสันนิษฐานว่า ท่ีแห่งน้ีไดเ้ป็นนครหลวงมาก่อน พร้อม
ทั้งไดมี้ผูค้นอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน เมืองน้ีมีการปกครองโดยมหากษตัริย์ น าท่านผ่านพรมแดนระหว่าง
ประเทศเอล ซนัวาดอร์และประเทศฮอนดูรัส จากนั้นน าท่านมุ่งสู่เมืองโคปัน ท่านจะไดช่ื้นชมกบัทศันียภาพ ป่า
ไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ของทั้งสองประเทศ  

 



  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Marina Copan Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

23 ต.ค. 2565  โคปัน (เมืองมรดกโลก) – กวัเตมาลา ซิตี ้(พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเขา้ชมโบราณสถานแห่งเมืองโคปัน ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เป็น

โบราณสถานของอารยธรรมมายาอนัเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของประเทศฮอนดูรัส เป็นเมืองเก่าอายุกว่าสอง
พนัปี ท่ีมีการสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน เมืองมีการปกครองโดยกษตัริย ์มีเร่ืองราวการเมือง เป็น
ชุมชนเก่าแก่ท่ีน่าสนใจ แต่ก็ไดอ้พยพยา้ยถ่ินฐานไปในท่ีสุด ส่วนส่ิงปลูกสร้างภายในโดดเด่นในศิลปะสไตลล์ุ่ม
แม่น ้ าของชนเผ่ามายา ทั้ งพีระมิดเพื่อบูชาเทพเจ้า รูปป้ันท่ีเป็นเอกลักษณ์ ซากปรักหักพังท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงเมืองน้ีตั้งอยู่ในหุบเขาและแม่น ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ และป่าดงดิบ สันนิษฐานว่าเม่ือหลายพนัปี
ก่อนเมืองน้ีคงเป็นชุมชนท่ีครึกคร้ืน น าท่านชมพีระมิดและสถานท่ีส าคญัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของชาวมายาในอดีต ตลอดจนชมสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชใ้นการบูชายญั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองโบราณโคปันตามอธัยาศยั  



  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองเอล ฟลอริโด (El Florido) เมืองพรมแดนระหวา่งประเทศฮอนดูรัสและประเทศกวัเตมาลา 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศกวัเตมาลา น าท่านเดินทางสู่เมืองกัวเตมาลาซิต้ี (Guatemala 
City) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศกวัเตมาลา และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกากลาง   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Best Western Stofella Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) 

 
24 ต.ค. 2565  แอนติกวั – กวัเตมาลาซิตี ้
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองแอนติกวั (Antigua) เมืองทางตอนใตห่้างจากกวัเตามาลาซิต้ีเพียง 45 กิโลเมตร เป็นเมืองท่ี

ไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกของประเทศกวัเตมาลา น าท่านเท่ียวชมเมืองแอนติกวั (Antigua) เมืองท่ี
ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1979  เมืองแอนติกวัเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยคุณค่า
ด้านประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เมืองน้ีตั้ งอยู่ในบริเวณ Panchoy Valley เป็นเมืองหลวงเมืองท่ีสามของ
กัวเตมาลาหลังจากมีการโยกยา้ยมาถึงสองคร้ังเพื่อหนีน ้ าท่วมและแผ่นดินไหว ชาวสเปนท่ีเข้ามายึดครอง
ดินแดนแถบน้ีตั้งแอนติกวัขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1543 แอนติกวัไดเ้ป็นเมืองหลวงมายาวนานราวสองร้อย
ปี แมว้่าระหว่างนั้นไดมี้แผ่นดินไหวสร้างความเสียหายอยู่หลายคร้ัง จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1773 เมืองน้ีไดรั้บ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวเสียหายอยา่งหนกัจนตอ้งยา้ยไปตั้งเมืองหลวงใหม่ท่ีอ่ืนในท่ีสุด ช่วงท่ีสเปนเขา้มายึด
ครองได้มีการสร้างโบสถ์คาทอลิกและสถาปัตยกรรมแบบบารอคไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นหมู่อาคารแบบโค
โลเนียลท่ีสวยงามโดดเด่น น าท่านชมซุ้มประตูซานตา แคทารีนา (The Arch of Santa Catalina) อนัเล่ืองช่ือโคง้
ประตูน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของ Santa Catalina monastery ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 17 ก่อนท่ีจะถูกแผ่นดินไหวท า
ให้เสียหายอย่างหนักจนเหลือแต่โคง้ประตูเท่านั้น จากนั้นน าท่านชมบา้นเรือนสมยัก่อนท่ีสร้างขึ้นในยุคสเปน
เรืองอ านาจ ชมโบสถส์ าคญัๆท่ีมีความสวยงามและยงัคงสภาพสมบูรณ์แมจ้ะผา่นเหตุการณ์แผน่ดินไหวมาหลาย
คร้ังหลายครา อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพเมืองแอนติกวั ท่ีไดรั้บการขนานนามเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยด้วย
ศิลปะและวฒันธรรมในแบบชาวสเปนท่ีคงสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด สมควรแก่เวลาน าท่านชมโรงงานหยก ท่ีขึ้นช่ือ
ของเมืองแอนติกวั ท่ีไดรั้งสรรคอ์อกมาในรูปแบบต่างๆมากมาย  

 



  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองกัวเตมาลาซิต้ี น าท่านเท่ียวชมเมืองหลวงกวัเตามาลาซิต้ี น าท่านชมและถ่ายรูปกบั

อาคารรัฐสภา, โบสถป์ระจ าเมือง, พระราชวงัศูนยว์ฒันธรรมแห่งชาติ, จตัุรัสรัฐธรรมนูญ ซ่ึงลว้นแลว้แต่อุดมไป
ดว้ยศิลปะแบบยุโรป รวมถึงอิทธิพลในแบบศิลปะโคโลเนียลของสเปน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองกวัเตมาลาซิต้ีไดต้ามอธัยาศยั  

 
 



  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ในโรงแรม (แนะน าใหท้่านรีบพกัผอ่นเพื่อต่ืนขึ้นเคร่ืองในวนัรุ่งขึ้น) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Best Western Stofella Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) 

 
25 ต.ค. 2565  กวัเตมาลา – ฟอร์เรส – เมืองโบราณติกลั 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
04.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินกวัเตมาลาเพื่อเช็คอิน 
06.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินกวัเตมาลา สู่ สนามบินฟอร์เรส โดยเท่ียวบิน....... 
07.06 น. เดินทางถึงสนามบินฟอร์เรส น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองโบราณติกลั (Tikal) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติติกลั (Tikal National Park) สถานท่ีท่ีท่านจะไดส้ัมผสัทั้งประวติัศาสตร์และ
ธรรมชาติท่ีสวยงามไปพร้อมๆกนั อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีลุ่มในป่าฝนทางตอนเหนือของกวัเตมาลา ซ่ึงถือ
เป็นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นอันดับตน้ๆ เน่ืองด้วยความสวยงามและความเก่าแก่ของ
ส่ิงก่อสร้างของอารยธรรมมายนัโบราณ ถูกสร้างตั้ งแต่ศตวรรษท่ี6 ก่อนคริสตกาล ก่อนจะถูกทิ้งร้างใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี10 และในปี1979 ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกดว้ย ค าว่า “ติกลั” 
นั้นหมายความว่า “สถานท่ีแห่งเสียง” คร้ังหน่ึงเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวมายนัมากว่า 250,000 คน ในปัจจุบนั
แมจ้ะเหลือเพียงซากปรักหักพงัของเมืองโบราณ แต่สถานท่ีแห่งน้ีก็ยงัคงความสวยงามโดยถูกลอ้มรอบไปดว้ย
ตน้ไมเ้ขียวชอุ่มของป่าฝนท่ีอุดมสมบูรณ์เต็มไปดว้ยสัตวป่์านอ้ยใหญ่ ไม่วา่จะเป็นฝูงลิง นกแกว้ กวาง และสัตว์
อีกหลายสายพนัธุ์ น าท่านชมพีระมิดสถาปัตกรรมโบราณท่ีสมบูรณ์ยิง่ อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑซิ์ลวานสั มอร์เรย ์(Sylvanus Morley Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ตั้ง
ช่ือตามนักโบราณคดีชาวอเมริกนั ท่ีไดท้ าการขุดคน้และศึกษาเร่ืองราวของชนเผ่ามายนัในอดีต น าท่านเขา้ชม
สมบติัอนัล ้าค่าท่ีไดข้ดุพบและเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 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


  

บ่าย  น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฟอร์เรส (Flores) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะยื่นไปในทะเลสาบเพเท่น อิสซ่า (Lago 
Peten Itza) ซ่ึงมีทางเช่ือมเป็นคอสเวย ์เช่ือมระหว่างเมืองอีก 2 เมืองไวด้้วยกันคือ เมือง ซานตาเอรินา (Santa 
Elena) และ ซานตา เบนิโต (Santa Benito) โดยทั้ง 3 เมืองจดัเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในฟอร์เรส น าท่านเท่ียวชมเมือง
ฟอร์เรส เมืองน่ารักอีกแห่งของกวัเตมาลา ก่อนน าท่านเขา้โรงแรมเพื่อพกัผอ่น    

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Casona Del Lago Hotel **** หรือเทียบเท่า 

26 ต.ค. 2565  ฟอร์เรส – เบลซี – นั่งเคร่ืองบินเลก็ดูหลุมน ้าเงินครามแห่งเบลซี  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟอร์เรสเพื่อเช็คอิน 
08.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟอร์เรส สู่ สนามบินเบลีซ โดยเท่ียวบิน....... 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินเบลีซ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  น าท่านเท่ียวชมเมืองเบลีซ ซิต้ี (Belize City) เมืองหลวงของประเทศเบลีซ ซ่ึงเป็นประเทศขนาดเลก็ ตั้งอยูบ่นฝ่ัง

ตะวนัออกของอเมริกากลาง ริมทะเลแคริบเบียน มีอาณาเขตจรดประเทศเม็กซิโกทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
และจรดประเทศกัวเตมาลาทางทิศตะวนัตกและทิศใต้มีประเทศฮอนดูรัส ช่ือประเทศมีตน้ก าเนิดมาจากช่ือ
แม่น ้ าเบลีซ ซ่ึงเมืองเบลีซซิต้ี (เมืองหลวงเก่า) ก็ไดช่ื้อมาจากแม่น ้ าน้ีดว้ยเช่นกนั เบลีซมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซ่ึงพระมหากษตัริยจ์ะทรงอยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญ มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 
2 แห่งสหราชอาณาจกัรเป็นประมุขพระองคปั์จจุบนั น าท่านเท่ียวชมเมืองเบลิซ ซิต้ี อีกเมืองท่ีมีสีสันสดใสของ
หมู่อาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลจากองักฤษ นบัเป็นเมืองน่ารักแห่งทะเลแคริบเบียน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์นั่งเคร่ืองบินเล็กชมหลุมน ้ าเงินคราม แห่งเบลีซ (The Great blue hole) ในมุมแบบ 

Bird Eye View  หลุมน้ีอยู่ห่างจากแผ่นดินถึง 60 ไมล์ เป็นหลุมวงกลมท่ีล้อมรอบด้วยแนวหินโสโครกและ
ปะการังอีกที ปากหลุมมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1,000 ฟุต และลึกลงไปใตดิ้นอีก 400 ฟุต เป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งไปใหไ้ดห้ากมีโอกาสไปเยอืนเบลีซ 

 
 

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%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


  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม พร้อมเมนูพิเศษ กุง้มงักร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Ramada Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 
27 ต.ค. 2565  เบลซี – ไมอามี่  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านสู่สนามบิน 
10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเบลีซเพือ่เช็คอิน 
13.35 น. เคร่ืองออกเดินทางจากสนามบินเบลีซ สู่ สนามบินไมอาม่ี โดยเท่ียวบิน....... 
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินไมอาม่ี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
18.30 น. น าท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
21.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินไมอาม่ี (MIA) สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK78 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชัว่โมง) บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
28 ต.ค. 2565  อสิตันบูล – กรุงเทพ 
15.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม และ ของฝาก ณ สนามบินอิสตนับูล 
29 ต.ค. 2565  กรุงเทพมหานคร   
01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบิน 9.40 ชัว่โมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

12-29 ต.ค. 2565 
อตัราค่าบริการ 12-29 ต.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ่ หรือ (เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน) พกัห้องคู่  299,900 

พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์ท่านละ 40,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  289,900 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดราคา (เฉพาะเส้นทาง BKK-IST-PTY//MIA-IST-BKK) 35,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคายนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 120,000 – 150,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 2 เมษายน 2565) ** 



  
 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกากลาง (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK/ CM/ TA/  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปต่างๆ 

 

หมายเหตุ... วีซ่าส าหรับท่องเที่ยวอเมริกากลางทั้ง 7 ประเทศ สามารถใช้วีซ่าอเมริกาท่ียังไม่หมดอายุได้ 
 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าอเมริกา ประมาณ 8,000 บาท  
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 130,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัการจอง 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ได้มีการออกตั๋วเคร่ืองบินภายในล่วงหน้า)    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-89 วนั หกัค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)   
ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์      
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
 



  

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทัวร์จดัให้ ยกเวน้ท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

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

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 
 



  

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

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

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

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

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

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 

 
 


