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โคลอมเบีย – เปรู – โบลเิวยี 11 วนั 

วันแรก กรุงเทพ – อสิตันบูล 
 

07.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เชคอิน 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 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้าและอาหารกลางวนั 

ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

15.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK800 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

 น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า 
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงั
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจน
เสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส
ซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมาระหวา่งฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้น
แลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่สนามบิน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 



 

 

วันท่ีสอง  อสิตันบูล – โบโกตา (โคลอมเบีย) 
 

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 าท่านชมจตัุรัสโบลิวาร์ (Plaza de Bolivar) 

ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งอนุเสาวรีย ์ไซมอน โบลิวาร์  ผูน้ าแห่งการเคล่ือนไหวให้ประเทศในเขต
อเมริกาใตป้ลดแอกตวัเองจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอ านาจผูล้่าอาณานิคม จนไดรั้บหรือท่ีรู้จกัใน
นาม “สงครามโบลิวาร์” โดยศิลปินชาวอิตาเล่ียนไดเ้ป็นผูรั้งสรรครู์ปป้ันน้ีในปี 1846 บริเวณจตัุรัสแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของอาคารท่ีท าการของรัฐบาล โดยทางทิศเหนือเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัแห่งความยุติธรรม (Palace of 
Justice) อาคารท่ีเปรียบเหมือนสัญลกัษณ์แห่งความยุติธรรมของประเทศ ส่วนทางทิศใตข้องจตัุรัสเป็นท่ีตั้งของ
รัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย น าท่านถ่ายรูปกบัหมู่อาคารในแบบโคโลเนียลสเปน ท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานและยงัคงสภาพสมบูรณ์จวบจนปัจจุบนั ทางตะวนัออกของจตัุรัสเป็นท่ีตั้งของวิหารแห่งโบโกตา 
(Primary Cathedral of Bogota) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สร้างในศตวรรษท่ี 17 และยงัคงความงามจนปัจจุบนั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

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

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว Holiday Inn Bogota Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า  



 

 

 

วันท่ีสาม โบโกตา – คูซโก้ (เปรู) 
 

เชา้ รับอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
04.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโบโกตา เพื่อเชคอิน 
06.44 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคูซโก ้ประเทศเปรูโดยเท่ียวบิน AV145 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
10.12 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก ้

น าท่านชมเมืองคูซโก ้เมืองหลวงของอาณาจกัรอินคา ท่ีแผ่ขยายอ านาจจนกินพื้นท่ี 2 ใน 3 ของอเมริกาใต ้ตั้งอยู่
เหนือระดับน ้ าทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีลึกลบัน่าท่ึง เป็นชุมชน
เก่าแก่ของจกัรวรรดิอินคาอนัรุ่งเรือง ซ่ึงยงัคงทิ้งร่องรอยความเจริญไวใ้ห้เห็นเป็นซากปรักหักพกัโบราณและ
โบราณวตัถุต่างๆ น าท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองคูซโก้ เมืองท่ีไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็น
เมืองมรดกโลกในปี 1983 น าท่านชมก าแพงหิน หรือท่ีรู้จกัในนาม 12 Side Stone ท่ีสร้างขึ้นโอบลอ้มเมืองเก่า
คูซโก ้ก าแพงน้ีสร้างจากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการน าหินก้อนใหญ่มาเรียงกนัสร้างเป็นก าแพง
เมืองขนาดใหญ่ นับได ้ว่าเป็นอีกส่ิงมหัศจรรยข์องเมืองเก่าคูซโก ้น าท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก ้
น าท่านสู่จตัุรัสอาร์ม (Arms Square) หรือท่ีรู้จกัในนาม จตัุรัสนักรบ (Square of the warrior) และเป็นท่ีตั้งของ 
โบสถ์ลาคมัปาเนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1576 และไดรั้บการยกย่องว่า
เป็นโบสถ์ท่ีสร้างแบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล บาโร๊คท่ีสวยงามคู่เมืองคูซโกม้านาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และเก็บภาพความประทบัใจของเมืองคูซโก ้อดีตเมืองราชธานีท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของอเมริกาใต ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมวิหารโคริคนัชา หรือท่ีรู้จกัในนาม วิหารพระอาทิตย ์(Qoriqancha, The Sun Temple) ท่ีสร้างขึ้น
เพื่อถวายแด่เทพเจา้ดวงอาทิตย์ จากนั้นสัมผสักบัความมหัศจรรยใ์นการก่อสร้างท่ีแข็งแรงของก าแพงเมืองของ
ชาวอินคา ก าแพงซัคเซฮัวมัน  (Sacsayhuaman) ท่ีส ร้างขึ้ นพื่ อป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกัน
แผน่ดินไหว ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมของชาวอินคาอยา่งน่าประหลาดใจ  
  

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว Sonesta Cusco Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วันท่ีส่ี ภูเขาสายรุ้ง (Rainbow Mountain) – คูซโก้ 
 

เชา้ รับอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
 น าท่านเดินทางสู่ภูเขาสีรุ้ง (Apu Winicunca) หรือท่ีรู้จกัในนาม Rainbow Mountain แห่งประเทศเปรู ตั้งอยู่บน

เทือกเขาแอนดีส ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ เปรู ซ่ึงอยู่ ท่ีระดับความสูง 5,000 เมตรเหนือ



 

 

ระดบัน ้ าทะเล  ร้ิวสีเขียวคราม ม่วงอ่อน และสีทอง ซ่ึงทอดเรียงรายไปตามแนวเขา ท าให้เกิดเป็นภูเขาสายรุ้งนั้น 
เกิดจากการผสมตวัของแร่ธาตุต่างๆ มาเป็นระยะเวลาหลายลา้นปี (การเดินทางไปชมภูเขาสีรุ้งตอ้งต่ืนแต่เชา้มืด 
ซ่ึงไกด์ท้องถ่ินจะท าการนัดเวลาอีกคร้ัง ทั้ งน้ีขอให้ท่านประเมินร่างกายในการเดินทางในระดับความสูง
ประมาณ 4,500 – 5,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล หากลูกคา้ท่านใดไม่ไหว แนะน าให้รอคณะทวัร์และเดินเล่น
ในเมืองคูซโกแ้ทน) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Picnic 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินแทรกก้ิงขึ้นภูเขาสีรุ้ง หรือ หากท่านใดเดินไม่ไหว จะมีมา้ของชาวบา้นคอยให้บริการนักท่องเท่ียว 
(ค่าใชจ่้ายประมาณ 20-30 USD ต่อท่าน ซ่ึงไม่ไดร้วมในค่าทวัร์) เม่ือถึงภูเขาสีรุ้ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและ
ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติแห่งเทือกเขาแอนดีส ท่ีรังสรรค์สีสันตระกานตาให้นักท่องเท่ียวไดม้าสัมผสัและมาเยือน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองคูซโก ้

 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว Sonesta Cusco Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
วันท่ีห้า คูซโก้ – ปูโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองปูโน (Puno) เป็นเมืองทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศเปรู ตั้ งอยู่บนชายฝ่ังของ
ทะเลสาบติติกากา เป็นเมืองหลวงของแควน้ปูโนและจงัหวดัปูโน มีประชากรราว 100,000 คน เมืองก่อตั้งในปี 
ค.ศ. 1668 โดยผูส้ าเร็จราชการเปโดร เฟร์นนัเดซ เด กสัโตร ในฐานะเมืองหลวงของจงัหวดัเปาการ์โกยา ในช่ือ 
ซานควนเบาติสตาเดปูโน ต่อจากนั้นเปล่ียนช่ือมาเป็น ซานการ์โลสเดปูโน เพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจา้การ์โลสท่ี 2 
แห่งสเปน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพและทิวทัศน์อันสวยงามแห่งเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู  
ระหวา่งการเดิทางน าท่านแวะชมเมือง Andahuaylillas และ เมือง Pucara ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัของอาณาจกัรอินคา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8B_%E0%B9%80%E0%B8%94_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99


 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองปูโน เมืองท่ีระดับความสูงกว่าน ้ าทะเล 3,830 เมตร หากมีเวลา น าท่านถ่ายรูปกับจตัุรัส 
Plaza Republicana de Puno หรือ จตัรัสอิสรภาพแห่งปูโน จากนั้นน าท่านถ่ายภาพกับหมู่อาคารโบราณและ
โบสถป์ระจ าเมืองปูโน อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นผอ่นคลายอิริยาบถตามอธัยาศยั 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกัระดับ 4 ดาว Sonesta Posada Puno Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีหก ล่องเรือทะเลสาบติติกากา – ลาปาซ (โบลเิวีย) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบติติกากา (Titicaca lake) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส ระหว่างพรมแดนของประเทศ

โบลิเวีย (แคว้นลาปาซ) และเปรู (แคว้นปูโน) ถือได้ว่าเป็นทะเลสาบท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลเฉล่ีย 3,810 เมตร และยงัเป็นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดในอเมริกาใตเ้ม่ือเทียบจากปริมาณน ้ า 
ซ่ึงปริมาณน ้ามากมายเหล่าน้ีมาจากแม่น ้าสายหลกั 5 สาย ธารน ้าแขง็ท่ีละลาย น ้าฝน และล าธารขนาดเลก็อีกกว่า 
20 แห่ง ก่อนท่ีจะไหลลงสู่แม่น ้ าริโอ เดอ ซากวัเดโร รวมแลว้ทะเลสาบแห่งน้ีมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 8,372 
ตารางกิโลเมตร น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือในทะเลสาบติติกากา จากฝ่ังเปรูเดินทางขา้มพรมแดนไปยงั
อีกฟากหน่ึงของทะเลสาบติติกากา เขา้สู่ประเทศโบลิเวีย ณ เมืองโคปาคาบานา หมู่บา้นสวยริมฝ่ังทะเลสาบติติ
กากา ริมพรมแดน เปรู-โบลิเวีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย หากมีเวลาน าท่านแวะนมสัการรูปป้ันศกัด์ิสิทธ์ิ พระแม่มารีแห่งคนัดาลาเรีย (Virgin de la Candelaria) หรือ พระ
แม่สีด า (Dark Virgin or Black Madonna) ท่ี มหาวิหารคนัดาลาเรีย น าท่านแวะชมโขดหินรูปเสือพูม่า ซ่ึงเป็น



 

 

ท่ีมาของช่ือทะเลสาบติติกากา ไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาปาซ เมืองหลวงท่ีสูงท่ีสุดในโลกแห่งประเทศ
โบลิเวีย 

  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Las Posada Hotel Boutique / Stannum Boutique Hotel  **** หรือเทียบเท่า  
กรุณาเตรียมกระเป๋าเลก็เพ่ือพกัค้าง  1 คืนท่ีทะเลเกลือ อูยูนิ  

กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ท่ีโรงแรมเท่านั้น 
 
 

วันท่ีเจ็ด  ทะเลเกลือ Uyuni ทะเลเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 

เชา้ รับอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
05.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินลาปาซ 
08.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินลาปาซ (Lapas) สู่ สนามบิน อูยนิู (Uyuni) โดยเท่ียวบิน Z8 308 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินอูยนิู 

น าท่านสัมผสัประสบการณ์นั่งรถ 4 WD มุ่งหนา้สู่ ทะเลสาบน ้ าเค็มอูยูนิ (Uyuni) พื้นท่ีซ่ึงเวิ้งวา้งกวา้งใหญ่สุด
ลูกหูลูกตา โดยมีน ้าทะเลต้ืนๆ ท่ีขงัอยู่ท่ีพื้น ไดส้ะทอ้นฟ้าสีครามเบ้ืองบน ทั้งยงัทอดตวัยาวไปจรดกบัแผ่นฟ้ายงั
ท่ีแห่งหน่ึงไกลลิบๆ สุดสายตา ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเสมือนแดนสวรรคใ์นความคิดของใครหลายคน  ทะเลสาบ
น ้ าเค็มอูยูนิ (Uyuni) เป็นทะเลสาบน ้ าเค็ม หรือ ทะเลสาบแห้ง (salt flat หรือ dry lake) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ย
พื้นท่ีประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร และอยู่เหนือระดับน ้ าทะเลราว 3,600 เมตร บนเทือกเขาแอนดีส ทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องโบลิเวีย ดว้ยความสูงถึงเพียงน้ีจึงราวกบัว่า Uyuni เป็นดินแดนท่ีอยู่ท่ามกลางฟากฟ้าและ
กอ้นเมฆ ยามปกติจะเป็นพื้นท่ีราบขนาดใหญ่ท่ีมีน ้ าทะเลขงัอยู่เพียงต้้ืนๆ ส่วนในบางฤดู น ้ าอาจระเหยออกจน
กลายเป็นทะเลเกลือขาวโพลนซ่ึงให้ความสวยงามไปอีกแบบ  อิสระให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์คร้ังหน่ึงใน
ชีวิตท่ีไดม้าเยือนทะเลเกลือหรือทะเลสาบน ้ าเค็มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พร้อมเก็บภาพผืนน ้ าสะทอ้นอนัสวยงามท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของทะเลเกลือแห่งน้ี  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั แบบกล่อง Pinic Box 
  



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่อินคาฮวัซิ (Incahuasi Island) หรือท่ีรู้จกัในนามเกาะปลา (Fish Island) เป็นเกาะหินท่ีเกิดขึ้นใจ
กลางทะเลเกลือแห่งน้ีเกิดจากการทบัถมของซากปะการังเป็นเนินขึ้นมา เรียกไดว้่าเป็นเนินหินเดียวท่ีเกิดขึ้นใน
บริเวณทะเลสาบเกลือแห่งน้ี และเป็นเนินท่ีเต็มไปด้วยต้นกระบองเพชร น าท่านถ่ายรูปความมหัศจรรยท์าง
ธรรมชาติอีกแห่งของทะเลเกลือ ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Colchani Hotel Luna Salada (Salt Hotel)**** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วันท่ีแปด  อูยูนิ – ลาปาซ – โบโกตา   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินลาปาซ 
10.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินอูยนิู (Uyuni) สู่ สนามบิน ลาปาซ (Lapas) โดยเท่ียวบิน…. 
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินลาปาซ แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่กรุงลาปาซ เมืองหลวงประเทศโบลิเวีย ไดรั้บเลือกเป็น 1 ใน 7 เมืองมหัศจรรยแ์ห่งใหม่ของโลกในปี 
2014 ทั้งน้ีกรุงลาปาซ เป็นเมืองท่ีตั้งสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงเมืองหลวงแห่งน้ีตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส สูงเหนือกว่า
ระดับน ้ าทะเล 3,650 เมตร ท่านชมจตุรัสมูริลโล (Plaza Murillo) จตุัรัสใจกลางเมืองอันเป็นท่ีตั้ งของอาคาร
รัฐสภาและหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจบ โบสถเ์ก่าแก่ประจ าเมือง น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถซ์านฟรานซิสโก 
(San Francisco Church) อาคารรัฐสภา และ สถานท่ีทางราชการท่ีส าคญัท่ียงัคงสถาปัตยกรรม โคโลเนียลอนั
สวยงาม จากนั้นน าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพื่อชมความสวยงามของเมืองหลวงลาปาซ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านสู่โรงแรมเพื่อพกัผอ่น เน่ืองจากมีเท่ียวบินกลางคืนเพื่อมุ่งหนา้สู่โบโกตา  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Las Posada Hotel Boutique / Stannum Boutique Hotel  **** หรือเทียบเท่า  



 

 

วันท่ีเก้า ลาปาซ – โบโกตา – อสิตันบูล 
 

00.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลาปาซ 
02.31 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโบโกตาโดยเท่ียวบิน..... (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.45 ช.ม.) 
05.13 น. เดินทางถึงสนามบินโบโกตา น าท่านเชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
09.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินโบโกตา สู่สนามบินอิสตนับูล (ใชเ้วลาบินประมาณ 16.25 ช.ม.) 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค ่า บนเคร่ืองบิน 

วันท่ีสิบ อสิตันบูล 
 

09.25 น. เดินทางถึงนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  
น าท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตัุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นใน
สมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ
คอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กวา้งขึ้น ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ     ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียง
พื้นท่ีลานดา้นหนา้มสัยสิสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาท่ีสร้างในอียปิต ์เพื่อถวายแก่
ฟาโรห์ตุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสองคือ เสางู และเสาตน้ท่ีสามคือ          เสาคอนสแตน
ตินท่ี 7  จากนั้นน าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน (Blue Mosque) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระ
ประสงค์ท่ีจะสร้างมัสยิดของจกัรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. 
Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้างประจนัหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็
ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดส
ไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมี
ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

14.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินอิสตนับูล 
 อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีตามอธัยาศยั  
 (หากท่านไม่ตอ้งการท่องเท่ียวอิสตนับูลในวนัน้ี ทางทวัร์ท าเงินคืนใหท้่านละ 1,000 บาท กรุณาแจง้ล่วงหนา้) 
17.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK58 (ใชเ้วลาบิน 8 ชัว่โมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารค ่าระหวา่งเท่ียวบิน 
วันท่ีสิบเอด็ อสิตันบูล – กรุงเทพมหานคร 
07.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 



 

 

โคลอมเบีย – เปรู – โบลเิวยี 11 วนั 

ราคาทัวร์ 179,900 บาท : 12-22 ก.พ. 63 / 19-29 มี.ค. 63 / 22 เม.ย. – 2 พ.ค. 63  
 20 – 30 พ.ค. 63 / 10-20 มิ.ย. 63 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.พ. – มิ.ย. 2563 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  179,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 18,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (เฉพาะเท่ียวบินของสายการบิน TK เท่านั้น) 
 เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

150,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าตัว๋คืนท่านละ(BKK- IST-BOG -IST-BKK) 35,000 

ค่าวีซ่าโคลอมเบีย (ไม่รวมในโปรแกรม) ท่านสามารถใชว้ีซ่าอเมริกา หรือ เชงเกน้ 
Multiple 1 ปีเขา้ได ้

4,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 13 มิถุนายน 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 20 ก.ก.  กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกาใต ้(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK/AV/OB  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 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 ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 



 

 

 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าโคลอมเบีย ประมาณ 4,500 บาท (หากมีวีซ่าอเมริกา, เชงเกน้ multiple visa 1 ปี ไม่ตอ้งท าวีซ่าโคลอมเบีย) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน  
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดขึ้น)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (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 ้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 การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 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 ้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 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
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

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 ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

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

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้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 ้
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

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

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา โคลอมเบีย และ โบลิเวยี 

 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วนั) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่ 

วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใช้ค  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 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

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

หมายเหต ุ: หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
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 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

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

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่  11/5171  

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

 

แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง 

 โคลอมเบีย – เปรู – โบลเิวยี 11 วนั 

ราคาทัวร์ 179,900 บาท      12-22 ก.พ. 63         19-29 มี.ค. 63     22 เม.ย. – 2 พ.ค. 63  
    20 – 30 พ.ค. 63        10-20 มิ.ย. 63 

 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


