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

 

 

 
 

ที#สุดแห่งทริปพเิศษ…..กบัการเยอืน  7 ประเทศแห่งทวปีอเมริกากลาง...เที#ยวครบสูตร 

พเิศษ... นั#งเครื#องบนิเลก็ดูหลุมนํ0าเงนิครามแห่งเบลซี (The Great Blue Hole) 

12-29 ต.ค. 2561 
299,900 บาท 

(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากวั – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กวัเตมาลา – เบลซี) 
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19 ต.ค. 2561  กรุงเทพมหานคร  
 

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที�และมคัคุเทศก์ได้ที�เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที�  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั7น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ >.?@ ชั�วโมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกที�นั�ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ�าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
เที�ยวบิน  
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20 ต.ค. 2561  อสิตันบูล – ไมอามี# 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี�ยนเครื�อง เที�ยวบิน TK77 อิสระให้ท่านไดช้้อปปิ7 ง

สินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล 

06.00 น. นาํท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ7น

ในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื�อใช้เป็นที�จดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ

จกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยายให้กวา้งขึ7น ตรงกลางเป็นที�ตั7งแสดงประติมากรรมต่างๆ     

ซึ� งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานที�แห่งนี7 ใช้เป็นที�จดังานพิธี แต่ในปัจจุบนั

เหลือเพียงพื7นที�ลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะห์เมตซึ� งเป็นที�ตั7งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาที�สร้างในอียิปต ์

เพื�อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที� 3 ถูกนาํกลบัมาไวที้�อิสตนับูล เสาตน้ที�สองคือ เสางู และเสาตน้ที�สามคือ เสา

คอนสแตนตินที� 7  จากนั7นนาํท่านถ่ายรูปกบัสุเหร่าสีนํ7าเงิน (Blue Mosque) ซึ� งสร้างขึ7นในสมยัสุลต่านอะห์เมต

ที� 1 ซึ� งมีพระประสงค์ที�จะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและยิ�งใหญ่กวา่ โบสถ์เซนต์

โซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได ้โดยสุเหร่าแห่งนี7 สร้างประจนัหน้ากบัโบสถ์เซนต์โซเฟีย 

อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถ์ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั นาํท่านเขา้ชม

โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ� งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทน์ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น  1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์

ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ7นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต ์  

แต่หลังจากจกัรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี�ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ได้เปลี�ยนเป็น

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อตาเติร์ก หลงัจากที�เป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และ

เป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชมความงามและความยิ�งใหญ่ 

ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองที�สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที�มีต่อ

คริสตศ์าสนา ไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่สนามบิน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั ทางทวัร์จดัค่าอาหารใหท้่านละ 20 USD 

13.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ สนามบินไมอามี� (ใชเ้วลาบินประมาณ 12.25 ชั�วโมง) 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื#องบิน 
18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินไมอามี� (MIA) นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Sheratom Miami Airport Hotel & Executive **** หรือเทียบเท่า  
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21 ต.ค. 2561  ไมอามี# – ปานามา ซิตี0 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินไมอามี� เพื�อเช็คอิน 
11.50 น.  ออกเดินทางสู่กรุงปานามาซิตี7  โดยสายการบิน CM Airlines เที�ยวบินที� CM440 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชั�วโมง)  
13.51 น.  เดินทางถึงสนามบินโทคูเมน (PTY) ประเทศปานามา นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านขึ7นรถโคช้ปรับอากาศเพื�อเดินทางสู่ กรุงปานามาซิตี7  (Panama city) เดิมปานามาเคยตกเป็นอาณานิคม
ของสเปน ไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ. 1821 ภายหลงัไดร้วมกบัโคลมัเบีย เวเนซุเอลา และเอกวาดอร์ เป็นสาธารณรัฐ 
จนเมื�อปี ค.ศ. 1903 จึงไดแ้ยกประเทศ โดยมี “ปานามา ซิตี7” เป็นเมืองหลวง 

 

 
 

บ่าย  นาํท่านเที�ยวชมยา่นเมืองเก่าที�เรียกวา่ Casco Viejo ซึ� งปัจจุบนัไดรั้บการขึ7นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997 
นาํท่านชมเมืองเก่าบริเวณ ซานฟิลิป (San Felipe) ซึ� งมีอาคารบา้นเรือนรูปแบบโคโลเนียล สไตลส์เปน สร้างขึ7น
เมื�อปี ค.ศ. 1519 เมื�อพวกสเปนเขา้มายึดครอง นาํท่านชมโบสถ์เก่าแก่ , ย่านจตุรัสกลางเมือง อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามของเมืองและเลือกซื7อของฝากของที�ระลึก ไดเ้วลานาํท่านชมเส้นทางอมาดอร์ คอสเวย ์
(Amador Causeway) ซึ� งเป็นเหมือนสะพานที�สร้างขึ7นเพื�อเชื�อมต่อระหวา่งเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะเนาส์, เกาะเปอร์
ริโก, เกาะฟลาเมนโก เป็นทางเชื�อมที�สร้างดว้ยความยาวกวา่ 3 กิโลเมตร และมีทศันียภาพที�สวยงามมากอีกแห่ง
ของปานามา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ได้เวลานาํท่านเดินทางสู่คลองปานามา ณ 
ประตูกั7นนํ7 ามิราฟอร์เรส (Miraflores Locks)  นาํท่านชมนิทรรศการพร้อมชม 3D วิดีโอ เกี�ยวกบัประวติัความ
เป็นมาของคลองปานามา ซึ� งเป็นคลองเดนิเรือสมทุรความยาว 77 กิโลเมตร สร้างขึ7นบริเวณคอคอดปานามาใน

ประเทศปานามาเพื�อเชื�อมมหาสมุทรแปซิฟิกกบัมหาสมทุรแอตแลนติกเขา้ดว้ยกนั ซึ� งช่วยยน่ระยะเวลาที�ตอ้ง

ไปออ้มช่องแคบเดรกและแหลมฮอร์น ทางใตสุ้ดของทวีปอเมริกาใต้ คิดเป็นระยะทางกวา่ 22,500 กิโลเมตร ซึ� ง

มีผลอยา่งยิ�งต่อการเดินเรือระหว่างสองมหาสมุทร โดยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินเรือหลกัสําหรับการคา้ทางทะเล
ระหวา่งประเทศ ตั7งแต่เปิดทาํการคลองปานามาประสบความสาํเร็จและเป็นกุญแจสาํคญัในการขนส่งสินคา้ 

 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น พร้อมชมการแสดงพื7นเมือง 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Las Americas Golden Tower **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที# 1) 
 



We make your holiday WOW! 

                             

 

 

 

 

 

Hotline: 098 330 9980 

Line ID: @wowholiday 

Email: admin@wowholiday.co 
           info@wowholiday.co 

 

WOW Holiday Co., Ltd.  

Head Office: 752/2 Phetkasem Soi 55/2 

Laksong, Bangkae, Bangkok 10160  

Tax ID: 0105561019022 

TAT License no. 11/09224 

 
 

22 ต.ค. 2561  ศูนย์วฒันธรรมวูแนน – เกาะลงิ – ป้อมปราการซานโลเรนโซ่   
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวฒันธรรมวูแนน (Wounaan Community) นําท่านสัมผสัวิถีชีวิตของชาวพื7นเมืองที�

อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแห่งนี7  พร้อมชมการแสดงพื7นเมือง และชื�นชมความไพเราะของดนตรีพื7นเมือง อิสระให้ท่าน
ไดส้ัมผสัและ เก็บภาพวิถีชีวิตของชนพื7นเมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เกาะลิง (Monkey Island) 
ซึ� งเป็นเกาะอนัเป็นถิ�นที�อยู่ของลิงนานาชนิด รวมถึงสัตวป่์าบางสายพนัธ์ุ นาํท่านชมและเก็บภาพความน่ารัก
ของลิงหลากชนิดในเกาะแห่งนี7   

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองโคลอน (Colon) นาํท่านชมป้อมปราการซานโลเรนโซ่ (San Lorenzo Fort) ตั7งอยูใ่นเมือง
โคลอน ซึ� งป้อมปราการสเปนแห่งนี7 จดัเป็นป้อมปราการที�เก่าแก่ที�สุดในอเมริกา ป้อมแห่งนี7สร้างขึ7นในปี 1597 
เพื�อป้องกนัการกดัเซาะตลิ�งของแม่นํ7าชาเกรส (Chagres) ซึ� งเป็นปากอ่าวแม่นํ7 าก่อนนาํเรือเขา้สู่ท่าเรือเวนตา เดอ 
ครูเชส  (Venta de Cruces) ล่องจนถึงเมืองป านามาซิ ตี7  (Panama city) ณ  ป้อมแห่งนี7 เป็ นที� ตั7 งของอาวุธ
ยทุโธปกรณ์ทางการทหาร และไดรั้บการขึ7นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกในปี 1980 นาํท่านเที�ยว
ชมความสวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการซานโลเรนโซ่ อนัเป็นจุดยทุธศาสตร์อีกแห่งหนึ�งของปานามา  

 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Las Americas Golden Tower **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที# 2) 
 

 23 ต.ค. 2561 ปานามา – ซานโฮเซ (คอสตาริกา)  
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโทคูเมน (PTY) เพื�อเช็คอิน 
08.57 น.  ออกเดินทางสู่กรุงซานโฮเซ (SJO) โดยสายการบิน CM เที�ยวบินที� DM144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.) 
09.17 น.  เดินทางถึงสนามบินฮวน ซานตามาเรีย (SJO) คอสตาริกา นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมพี�พกั เพื�อพกัผอ่นอิริยาบถ ก่อนนาํท่านท่องเที�ยวกรุงซานโฮเซ ในช่วงบ่าย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นาํท่านชมเมืองซานโฮเซ (San Jose) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที�สุดของประเทศคอสตาริกา ซานโฮเซเดิมมีฐานะ

เป็นเพียงหมู่บา้นเล็กๆ ของชุมชนจนกระทั�งในปี ค.ศ. 1824 ในปีนี7 เองคอสตาริกาไดมี้การเลือกตั7งประมุขแห่งรัฐ
ครั7 งแรก ฮวน โมรา เฟร์นนัเดซ ตดัสินใจยา้ยที�ตั7งรัฐบาลจากเมืองการ์ตาโก ซึ� งเป็นเมืองหลวงสมยัที�เป็นอาณานิคม
ของสเปน มาเริ�มตน้ใหม่ที�ซานโฮเซแห่งนี7  นาํท่านสู่ย่านบาริโอ เอมอน (Barrio Amon) ซึ� งเป็นย่านที�มีคฤหาสน์
และอาคารสมยัวิคตอเรียที�ยงัคงความสวยงามเป็นอย่างยิ�ง อาคารส่วนใหญ่สร้างขึ7นจากความมั�งคั�งในการคา้ขาย
กาแฟและยงัมีไร่ “กาแฟทอง” ที�รายรอบเมือง นาํท่านถ่ายรูปกบัอาคารโบราณซึ� งยงัคงความสวยงามในแบบสไตล์
วคิตอเรียน  จากนั7นนาํท่านถ่ายรูปกบัโรงละครแห่งชาติ (National Theatre) อาคารรัฐสภา (Parliament) และนาํท่าน
เดินทางสู่สวนสาธารณะซาบานา (Parque Sabana) ปอดของชาวเมืองซานโฮเซ 

 

 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Park Inn by Radisson San Jose Hotel ***** หรือเทยีบเท่า  
 
24 ต.ค. 2561  ซานโฮเซ – อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโพส – ไร่กาแฟคอสตาริกา – นํ0าแร่ร้อนบอลดิ  
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโพส (Poas Volcano National Park) ซึ� งมีปากปล่องภูเขาไฟ 2 ปล่อง
คือ ทางตอนเหนือจะเป็นปากปล่องภูเขาไฟที�ยงัคงคุกรุ่นซึ� งเรียกวา่ “Hot Lagoon” เป็นภูเขาไฟที�ยงักรุ่นๆมีไอ
นํ7 าพวยพุ่งตลอดเวลา ภูเขาไฟแห่งนี7ตั7งอยูท่างตอนเหนือของวนอุทยานแห่งชาติ และทางตอนใตเ้ป็นปากปล่อง
ภูเขาไฟที�เคยปะทุเมื�อ 7,500 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัเป็นทะเลสาบโบโทส (Botos Lagoon) นาํท่านชมความ
สวยงามของโบโทสลากนู ซึ� งเป็นปากปล่องภูเขาไฟที�มิไดมี้การปะทุในปัจจุบนั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของภูเขาไฟตามอธัยาศยั จากนั7นนาํท่านเดินทางสู่ไร่กาแฟโดกา (Doka Coffee Plantation) ให้ท่านไดมี้
โอกาสลิ7มรสชาติของกาแฟคอสตาริกาอนัเลื�องชื�อ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทศันียภาพไร่กาแฟอนักวา้งใหญ่ 

 กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองนํ7 าแร่ร้อนบอลดิ (Baldi Thermal water) แห่งภูเขาไฟอารีนอล (Arenal Volcano) ซึ� งเป็น 
ภูเขาไฟในเขตจงัหวดั Alajuela จดัเป็นภูเขาไฟที�สวยงามและทรงพลงัที�สุดในประเทศคอสตาริกา มีความสูง
ประมาณ 1,657 เมตรเหนือระดบันํ7าทะเล  สําหรับลกัษณะทางธรณีวิทยาผูเ้ชี�ยวชาญ ถือวา่อารีนอล เป็นภูเขาไฟ
ที�ยงัอายุไม่มากไม่น่าเกิน 7,000 ปี โดยการปะทุใหญ่ครั7 งล่าสุดเกิดขึ7นในปี ค.ศ.1968 การระเบิดของภูเขาไฟได้
เกิดเถ้าถ่านตะกอนและลาวาทาํลายเมือง Tabacón เมืองเล็กๆ ในเขตภูเขาไฟ จากการระเบิดในครั7 งนั7 นได้
ก่อให้เกิดปล่องภูเขาไฟใหม่เกิดขึ7นอีก 3 ปล่อง ทางดา้นขา้งทิศตะวนัตก โดยหนึ�งในปล่องภูเขาไฟก็ยงัคงมีการ
ปะทุเล็กน้อยอย่างต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบัน ทั7 งนี7 จากการปะทุในครั7 งนั7นบริเวณรอบเขตภูเขาไฟกลายเป็น
สถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยม เพราะมีทั7งป่าฝนที�อุดมสมบูรณ์เต็มไปดว้ยสัตวป่์าจาํนวนมาก รวมถึงแหล่งนํ7 าแร่
จาํนวนมากจนส่งผลให้กลายเป็นแหล่งอาบนํ7 าแร่ชื�อดงัระดบัโลก อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนหรือแช่นํ7 าแร่ตาม
อธัยาศยั 

 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Lomas Del Volcan **** หรือเทยีบเท่า  
 

 

 

 

25 ต.ค. 2561  อารีนอล – เปนัส บลงัคัส – กรานาดา  (นิการากวั) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่เมืองเปนสั บลงัคสั (Penas Blancas) เมืองชายแดนที�เชื�อมต่อกนัระหว่างประเทศคอสตาริกา 
และ นิการากวั เมืองนี7 เป็นจุดขา้มพรมแดนระหว่างสองประเทศ ระหว่างการเดินทางจากเมืองอารีนอลสู่เมือง
เปนสั บลงัคสั ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนับริสุทธิ� ของประเทศคอสตาริกา ไม่วา่จะเป็นป่าฝน, ตน้ไมใ้หญ่
ริมสองฝั�งถนน หรือไร่กาแฟ อนัเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัที�ส่งออกทั�วโลก เมื�อถึงเมืองเปนสั บลงัคสั นาํทุกท่าน
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ผา่นด่านสู่ประเทศนิการากวั 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรานาดา (Granada) เมืองสําคญัลาํดบัที�หก ของประเทศนิการากวั เป็นเมืองทางตอนใต้
ของประเทศที�ไดถู้กคน้พบในปี ค.ศ. 1524 โดย ฟรานซิสโก เฮอนนัเดซ เดอ คอร์โดบา (Francisco Hernandez 
de Cordoba) และเป็นเมืองที�ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมืองยุโรปแห่งแรกบนผืนแผ่นดินใหญ่อเมริกา (First 
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European city in mainland America) และยงัไดชื้�อวา่เป็นเมืองอาณานิคมเก่าแก่ที�สุดในนิการากวั เมืองกรานาดา
ไดรั้บอิทธิพลการสร้างเมืองและหมู่อาคารสถาปัตยกรรมแบบแขกมวัร์ในแบบสเปน นาํท่านชมเมืองที�มีหมู่
อาคารโบราณสวยงามมากซึ� งไดรั้บอิทธิพลการก่อสร้างแบบสเปน จากนั7นถ่ายรูปบริเวณจตุัรัสใจกลางเมือง 
และแวะถ่ายรูปกับมหาวิหาร กรานาดา (Granada Cathedral) ซึ� งตั7 งเด่นตระหง่านคู่เมืองนี7  ได้เวลานําท่าน
ล่องเรือสู่ อิสลาตสั เดอ กรานาดา (Isletas de Granada) ซึ� งเป็นทะเลสาบแห่งนิการากวั มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 365 
เกาะ และมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟมอมบาโช (Mombacho Volcano) นําท่านผ่านชมป้อมปราการซาน พาโบล 
(San Pablo Fortress)  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพธรรมชาติและความสวยงามของทะเลสาบตามอธัยาศยั 

 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกัระดับ 4 ดาว Gran Fracia Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

26 ต.ค. 2561  กรานาดา – มาซายา – เลออง 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟมาซายา (Masaya Volcano National Park) ซึ� งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง

แรกของประเทศนิการากวั และยงัเป็นที�ตั7งของภูเขาไฟมาซายา (Masaya Volcano) ที�ยงัคงคุกรุ่นและมีควนัพวย
พุง่ออกมาเป็นระยะๆในบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ นาํท่านสัมผสักบัประสบการณ์ชมปากปล่องภูเขาไฟมาซายา 
หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นกลุ่มควนัที�มีการพ่นออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี7  อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามที�ธรรมชาติไดรั้งสรรค์ขึ7น สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ตลาดไมแ้กะสลกัแห่งมาซายา เรียกไดว้่า
เป็นผลิตภณัฑฝี์มืองานไมแ้ห่งนิการากวั อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื7อของฝากตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองพาโบล บลนัคอส (Pueblos Blancos) ซึ� งไดรั้บสมญานามวา่ “นครสีขาว” (White City) นาํ
ท่านชมเมืองและเก็บภาพความสวยงามของสถาปัตยกรรมแปลกตา เมืองนี7 ยงัขึ7นชื�อเรื�องหัตถกรรมงานฝีมือ 
และของที�ระลึกพื7นเมืองต่างๆ ท่านสามารถเลือกซื7อของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั จากนั7นนาํท่านเดินสู่จุดชมวิว
แห่งเมืองคาทารีนา (Catarina) ซึ� งไดชื้�อว่าเป็นจุดชมวิวที�สวยอีกแห่งหนึ� งของนิการากวั  อิสระให้ท่านได้เก็บ
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ภาพบา้นเมืองและอาคารโบราณต่างๆ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเลออง 
(Leon) อดีตเมืองหลวงแห่งนิการากัวและได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
(UNESCO World Heritage) และเป็นเมืองที�มีสถาปัตยกรรมโบราณในยุคอาณานิคมที�ได้รับการดูแลรักษาดี
ที�สุดของประเทศ 

 
 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกัระดับ 4 ดาว El Convento Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

27 ต.ค. 2561  เลออง (เมืองมรดกโลก) – มานากวั 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านเที�ยวชมเมืองเลออง (Leon) เมืองที�ถูกค้นพบโดย ฟรานซิสโก เฮอนันเดซ เดอ คอร์โดบา (Francisco 

Hernandez de Cordoba) ในปี ค.ศ. 1524 และยงัเป็นเมืองที� มีทัศนียภาพสวยงามยิ�ง เนื�องจากตั7 งอยู่บริเวณ
ทะเลสาบโซลอทลาน (Xolotlan) และมีภูเขาไฟโมโมตอมโบ (Momotombo Volcano) เป็นฉากหลงั เมืองเลออง
เรียกไดว้า่เป็นเมืองแห่งแรกของอเมริกากลาง (First city of Central America) และยงัเป็นเมืองที�ไดรั้บการยกยอ่ง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage) นําท่านเที�ยวชมเมืองและถ่ายรูปกับ
โบสถ์ประจาํเมือง (Main Church) ซึ� งไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “โบสถ์ที�ใหญ่ที�สุดในอเมริกากลาง” (Largest 
Church in Central America) จากนั7นนาํท่านชมจตุรัสใจกลางเมือง (Main Square) และเก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่
ที�ไดรั้บอิทธิพลแบบสถาปัตยกรรมของสเปนที�ยงัคงความสวยงามและบ่งบอกถึงความยิ�งใหญ่ของสเปน ซึ� ง
เรียกไดว้า่ เป็นเจา้อาณานิคมในยคุนั7น นาํท่านเที�ยวชมเขตเมืองเก่าแห่งเลออง (Old town) พร้อมนาํท่านชมบา้น
ของคีตกวีเอกแห่งเมืองเลออง “รูเบน ดาริโอ” (Ruben Dario) ซึ� งเป็นกวีเอกของเมืองนี7  หลงัจากที�ท่านเสียชีวิต 
ร่างท่านไดรั้บเกียรติใหฝั้งไว ้ณ วหิารแห่งเมืองเลออง (Leon’s Cathedral) 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองมานากวั (Managua) เมืองหลวงปัจจุบนัของประเทศนิการากวั ไดชื้�อวา่เป็นเมืองที�เป็น
มิตรต่อสิ�งแวดลอ้มมากที�สุดในอเมริกากลาง  เมืองมานากวั ไดรั้บการตั7งเป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1855 ก่อน

หนา้นี7 ที�ตั7งเมืองหลวงยา้ยไปมาระหวา่งเมืองเลอองกบัเมืองกรานาดา  นาํท่านเที�ยวชมเมืองมานากวั นาํท่านชม

จตุรัสเรวาลูชั�น (Plaza de la Revolucion) ซึ� งเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองและเป็นสถานที�ประกาศอิสรภาพของชาว
นิการากวัในอดีต บริเวณจตุัรัสแห่งนี7รายลอ้มไปดว้ยหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณที�มีความสวยงามสมบูรณ์
ยิ�ง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหมู่อาคารโบราณหลากสีตามอธัยาศยั จากนั7นนาํท่านเดินชมเขตเมืองเก่าที�ยงัคง
หลงเหลือกลิ�นอายในแบบอารยธรรมสเปน นาํท่านชมโบสถแ์ห่งเมืองมานากวั (Antigua Cathedral de 
Managua) จากนั7นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารศูนยว์ฒันธรรมแห่งชาติ (National Palace of Culture) อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าแห่งมานากวัตามอธัยาศยั 

 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกัระดับ 4 ดาว Hilton Princess Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 
28 ต.ค. 2561  มานากวั – ซานซัลวาดอร์ (เอล ซาวาดอร์) – ซูชิโตโต 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
04.30 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมานากวัเพื�อเช็คอิน 
06.25 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซาน ซลัวาดอร์ ประเทศเอลซลัวาดอร์ โดยเที�ยวบิน TA314 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชั�วโมง) 
07.15 น.  เดินทางถึงสนามบินซาน ซลัวาดอร์ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

  นาํท่านชมเมืองซาน ซัลวาดอร์ (Sal Savador) เมืองหลวงของประเทศเอล ซัลวาดอร์ (El Salvador)  เป็นเมือง
ทนัสมยัและใหญ่เป็นอนัดบัที�สองในอเมริกากลาง การขยายตวัของจาํนวนผูค้นระหวา่งสงครามและภายหลงั

สงครามทาํให้เกิดเขตนครหลวงซานซัลวาดอร์ (AMSS: Area Metropolitana de San Salvador) ซานซัลวาดอร์
เป็นศูนยก์ลางการขนส่งและเศรษฐกิจของชาติ นอกจากนี7ทางหลวงแพน-อเมริกาไดต้ดัผา่นและเชื�อมเมืองนี7 เขา้

กับเขตเมืองอื�นๆ ของอเมริกากลางและสหรัฐอเมริกา ย่านกลางกรุงซานซัลวาดอร์สมยัใหม่มีตึกระฟ้าสูง
มากมาย และเหลือพื7นที�ทางประวติัศาสตร์อยูเ่พียงเล็กนอ้ยเท่านั7น เนื�องจากเหตุแผน่ดินไหวที�ทาํลายเมือง ตั7งแต่
ที�เมืองนี7 ได้รับการจดัตั7 งขึ7 นในปี ค.ศ. 1525 โดยเปโดร เด อัลบาราโด ผูพ้ิชิตชาวสเปน ปัจจุบนัเมืองนี7 ผลิต

เบียร์ ยาสบู สิ*งทอ และสบู ่นาํท่านเที�ยวชมและแวะถ่ายรูปกบัอาคารสถาปัตยกรรมโบราณที�ยงัคงหลงเหลือใน

เขตเมืองเก่าของซานซัลวาดอร์ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ประจาํเมือง (Metropolitan Cathedral of San Salvador) ซึ� ง
พระสันตะปาปา จอห์นปอลที� 2  ไดเ้สด็จเยือนโบสถ์นี7 ถึง 2 ครั7 ง และยงัเป็นสถานที�ฝังพระศพของอาร์ชบิชอป 
ออสการ์ โรมิโร, อาคารพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ, โรงละครแห่งชาติ จากนั7นนาํท่านเดินชมหมู่อาคารบริเวณ
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จตุัรัสพลาซ่า เอลซลัวาดอร์ เดล มุนโด (Plaza El Salvador del Mundo)  อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ของหมู่อาคารต่างๆตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองซูชิโตโต (Suchitoto) ซึ� งได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งดอกไม้และนก” (Flower Bird 
city) เป็นเมืองที�มีธรรมชาติอนับริสุทธิ� และอุดมไปดว้ยดอกไม ้นกนานาพนัธ์ุ นาํท่านเดินทางสู่เกาะนก (Bird 
Island) ซึ� งตั7งอยูภ่ายในทะเลสาบซูชิลาน (Suchitlan Lake) นาํท่านชมธรรมชาติและวิถีชีวติความเป็นอยูข่องชาว
เกาะแห่งนี7  ที�มีการผลิตเสื7อผา้สีสันต่างๆโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้น จากนั7นนาํท่านเดินทางสู่ศูนยศิ์ลปะ (Centro 
de Arte Por La Paz) ซึ� งไดมี้การรังสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชมและซื7อสินคา้
หตัถกรรมที�ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบา้นตามอธัยาศยั จากนั7นนาํท่านชมเมืองและถ่ายรูปกบัโบสถ์แซนตาลูเซีย 
(Santa Lucia Church) และสถานที�ท่องเที�ยวสาํคญัๆแห่งเมืองซูชิโตโต ก่อนนาํท่านสู่ที�พกั 

 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั La Posada de Suchitlan Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

29 ต.ค. 2561  ซูชิโตโต – โฮยา เด เซเรน – ซานตา แอนนา – โคปัน (ฮอนดูรัส) 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ โฮยา เด เซเรน (Joya de Ceren) หรือที�รู้จกัในนาม “เมืองปอมเปอีของชาวมายนั” 

(Mayan Pompeii) เป็นเมืองโบราณที�สําคญัและได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลก 
เป็นเมืองที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองของชาวมายนัในอดีตกาล ก่อนที�เมืองจะล่มสลายจากการปะทุและพ่น
ลาวาของภูเขาไฟคาลเดอร่า (Caldera volcano) เมื�อ 1,400 ปีก่อน ทาํให้เมืองแห่งนี7 แทบจะสูญหายไปจากโลก
เฉกเช่นเดียวกบัเมืองปอมเปอีของอิตาลี นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ที�เก็บโบราณวตัถุมีค่า หลงัจากไดมี้การขุดพบ
ขา้วของเครื�องใชต่้างๆในบริเวณนี7  จากนั7นนาํท่านชมเมืองโบราณโฮยา เด เซเรน ที�ยงัคงหลงเหลือร่องรอยความ
เจริญของช่าวมายนัในอดีตอยูบ่า้ง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพโบราณสถานที�สําคญัภายในเมืองโบราณแห่งนี7  ได้
เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองซานตา แอนนา (Santa Ana) นาํท่านชมเมืองและถ่ายรูปกบัโบสถ์โกธิคประจาํเมือง 
(Gothic Cathedral) และ โรงละครแห่งชาติ (National Theater) ที�ยงัคงความสวยงามและจดัได้ว่าเป็นอาคาร
โบราณที�ยงัสมบูรณ์ยิ�งจวบจนปัจจุบนั    

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่เมืองโคปัน (Copan) เป็นเมืองโบราณที�มีความเก่าแก่ ตั7 งอยู่บริเวณตะวนัตกของประเทศ
ฮอนดูรัส เป็นเมืองที�มีความเก่าถึงสองพนัปี โดยไดมี้การสันนิษฐานวา่ ที�แห่งนี7 ไดเ้ป็นนครหลวงมาก่อน พร้อม
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ทั7งไดมี้ผูค้นอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน เมืองนี7 มีการปกครองโดยมหากษตัริย ์นาํท่านผ่านพรมแดนระหวา่ง
ประเทศเอล ซนัวาดอร์และประเทศฮอนดูรัส จากนั7นนาํท่านมุ่งสู่เมืองโคปัน ท่านจะไดชื้�นชมกบัทศันียภาพ ป่า
ไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ของทั7งสองประเทศ  

 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Marina Copan Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 

 

30 ต.ค. 2561  โคปัน (เมืองมรดกโลก) – กวัเตมาลา ซิตี0 (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านเขา้ชมโบราณสถานแห่งเมืองโคปัน ซึ� งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เป็น

โบราณสถานของอารยธรรมมายาอนัเก่าแก่ ตั7งอยูท่างตะวนัตกของประเทศฮอนดูรัส เป็นเมืองเก่าอายุกวา่สอง
พนัปี ที�มีการสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน เมืองมีการปกครองโดยกษตัริย ์มีเรื�องราวการเมือง เป็น
ชุมชนเก่าแก่ที�น่าสนใจ แต่ก็ไดอ้พยพยา้ยถิ�นฐานไปในที�สุด ส่วนสิ�งปลูกสร้างภายในโดดเด่นในศิลปะสไตลลุ่์ม
แม่นํ7 าของชนเผ่ามายา ทั7 งพีระมิดเพื�อบูชาเทพเจ้า รูปปั7 นที� เป็นเอกลักษณ์ ซากปรักหักพังที� มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ ซึ� งเมืองนี7 ตั7งอยู่ในหุบเขาและแม่นํ7 าที�อุดมสมบูรณ์ และป่าดงดิบ สันนิษฐานว่าเมื�อหลายพนัปี
ก่อนเมืองนี7 คงเป็นชุมชนที�ครึกครื7 น นาํท่านชมพีระมิดและสถานที�สําคญัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของชาวมายาในอดีต ตลอดจนชมสถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ที�ใชใ้นการบูชายญั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองโบราณโคปันตามอธัยาศยั  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองเอล ฟลอริโด (El Florido) เมืองพรมแดนระหวา่งประเทศฮอนดูรัสและประเทศกวัเตมาลา 
นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศกวัเตมาลา นาํท่านเดินทางสู่เมืองกวัเตมาลาซิตี7  (Guatemala 
City) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที�สุดของประเทศกวัเตมาลา และยงัเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดในอเมริกากลาง   

 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Best Western Stofella Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที# 1) 

31 ต.ค. 2561  แอนติกวั – กวัเตมาลาซิตี0 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่เมืองแอนติกวั (Antigua) เมืองทางตอนใตห่้างจากกวัเตามาลาซิตี7 เพียง 45 กิโลเมตร เป็นเมืองที�

ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองมรดกโลกของประเทศกวัเตมาลา นาํท่านเที�ยวชมเมืองแอนติกวั (Antigua) เมืองที�
ไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1979  เมืองแอนติกวัเป็นเมืองที�รํ� ารวยคุณค่า
ด้านประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เมืองนี7 ตั7 งอยู่ในบริเวณ Panchoy Valley เป็นเมืองหลวงเมืองที�สามของ
กวัเตมาลาหลังจากมีการโยกยา้ยมาถึงสองครั7 งเพื�อหนีนํ7 าท่วมและแผ่นดินไหว ชาวสเปนที�เข้ามายึดครอง
ดินแดนแถบนี7ตั7งแอนติกวัขึ7นเป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1543 แอนติกวัไดเ้ป็นเมืองหลวงมายาวนานราวสองร้อย
ปี แมว้่าระหว่างนั7นไดมี้แผ่นดินไหวสร้างความเสียหายอยู่หลายครั7 ง จนกระทั�งในปี ค.ศ. 1773 เมืองนี7 ไดรั้บ
ผลกระทบจากแผน่ดินไหวเสียหายอยา่งหนกัจนตอ้งยา้ยไปตั7งเมืองหลวงใหม่ที�อื�นในที�สุด ช่วงที�สเปนเขา้มายึด
ครองได้มีการสร้างโบสถ์คาทอลิกและสถาปัตยกรรมแบบบารอคไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นหมู่อาคารแบบโค
โลเนียลที�สวยงามโดดเด่น นาํท่านชมซุ้มประตูซานตา แคทารีนา (The Arch of Santa Catalina) อนัเลื�องชื�อโคง้
ประตูนี7 เคยเป็นส่วนหนึ�งของ Santa Catalina monastery ที�สร้างขึ7นในศตวรรษที� 17 ก่อนที�จะถูกแผน่ดินไหวทาํ
ให้เสียหายอยา่งหนกัจนเหลือแต่โคง้ประตูเท่านั7น จากนั7นนาํท่านชมบา้นเรือนสมยัก่อนที�สร้างขึ7นในยุคสเปน
เรืองอาํนาจ ชมโบสถส์าํคญัๆที�มีความสวยงามและยงัคงสภาพสมบูรณ์แมจ้ะผา่นเหตุการณ์แผน่ดินไหวมาหลาย
ครั7 งหลายครา อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพเมืองแอนติกวั ที�ไดรั้บการขนานนามเป็นเมืองที�รํ� ารวยด้วย
ศิลปะและวฒันธรรมในแบบชาวสเปนที�คงสภาพสมบูรณ์ที�สุด สมควรแก่เวลานาํท่านชมโรงงานหยก ที�ขึ7นชื�อ
ของเมืองแอนติกวั ที�ไดรั้งสรรคอ์อกมาในรูปแบบต่างๆมากมาย  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองกวัเตมาลาซิตี7  นาํท่านเที�ยวชมเมืองหลวงกวัเตามาลาซิตี7  นาํท่านชมและถ่ายรูปกบัอาคาร

รัฐสภา, โบสถ์ประจาํเมือง, พระราชวงัศูนยว์ฒันธรรมแห่งชาติ, จตุัรัสรัฐธรรมนูญ ซึ� งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วย
ศิลปะแบบยุโรป รวมถึงอิทธิพลในแบบศิลปะโคโลเนียลของสเปน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมือง
กวัเตมาลาซิตี7ไดต้ามอธัยาศยั  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ในโรงแรม (แนะนาํใหท้่านรีบพกัผอ่นเพื�อตื�นขึ7นเครื�องในวนัรุ่งขึ7น) 
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Best Western Stofella Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที# 2) 

 
 1 พ.ย. 2561   กวัเตมาลา – ฟอร์เรส – เมืองโบราณติกลั 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 
04.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกวัเตมาลาเพื�อเช็คอิน 
06.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกวัเตมาลา สู่ สนามบินฟอร์เรส โดยเที�ยวบิน....... 
07.06 น.  เดินทางถึงสนามบินฟอร์เรส นาํท่านขึ7นรถโคช้ปรับอากาศเพื�อมุ่งหนา้สู่เมืองโบราณติกลั (Tikal) 

นาํท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติติกลั (Tikal National Park) สถานที�ที�ท่านจะไดส้ัมผสัทั7งประวติัศาสตร์และ

ธรรมชาติที�สวยงามไปพร้อมๆกนั อุทยานแห่งนี7ตั7งอยูบ่นพื7นที�ลุ่มในป่าฝนทางตอนเหนือของกวัเตมาลา ซึ� งถือ
เป็นสถานที�ที�ได้รับความนิยมจากนักท่องเที�ยวเป็นอนัดบัตน้ๆ เนื�องด้วยความสวยงามและความเก่าแก่ของ
สิ� งก่อสร้างของอารยธรรมมายนัโบราณ ถูกสร้างตั7 งแต่ศตวรรษที�6 ก่อนคริสตกาล ก่อนจะถูกทิ7งร้างใน
คริสตศ์ตวรรษที�10 และในปี1979 ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกดว้ย คาํวา่ “ติกลั” 
นั7นหมายความว่า “สถานที�แห่งเสียง” ครั7 งหนึ�งเคยเป็นที�อยู่อาศยัของชาวมายนัมากวา่ 250,000 คน ในปัจจุบนั
แมจ้ะเหลือเพียงซากปรักหักพงัของเมืองโบราณ แต่สถานที�แห่งนี7 ก็ยงัคงความสวยงามโดยถูกลอ้มรอบไปดว้ย
ตน้ไมเ้ขียวชอุ่มของป่าฝนที�อุดมสมบูรณ์เต็มไปดว้ยสัตวป่์านอ้ยใหญ่ ไม่วา่จะเป็นฝงูลิง นกแกว้ กวาง และสัตว์
อีกหลายสายพนัธ์ุ นาํท่านชมพีระมิดสถาปัตกรรมโบราณที�สมบูรณ์ยิ�ง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตาม
อธัยาศยั จากนั7นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ซิลวานสั มอร์เรย ์(Sylvanus Morley Museum) ซึ� งเป็นพิพิธภณัฑ์ที�ตั7ง
ชื�อตามนกัโบราณคดีชาวอเมริกนั ที�ไดท้าํการขุดคน้และศึกษาเรื�องราวของชนเผ่ามายนัในอดีต นาํท่านเขา้ชม
สมบติัอนัลํ7าค่าที�ไดข้ดุพบและเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑแ์ห่งนี7  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฟอร์เรส (Flores) เป็นเมืองที�ตั7งอยู่บนเกาะยื�นไปในทะเลสาบเพเท่น อิสซ่า (Lago 
Peten Itza) ซึ� งมีทางเชื�อมเป็นคอสเวย ์เชื�อมระหว่างเมืองอีก 2 เมืองไวด้้วยกนัคือ เมือง ซานตาเอรินา (Santa 
Elena) และ ซานตา เบนิโต (Santa Benito) โดยทั7ง 3 เมืองจดัเป็นเมืองที�ตั7งอยู่ในฟอร์เรส นาํท่านเที�ยวชมเมือง
ฟอร์เรส เมืองน่ารักอีกแห่งของกวัเตมาลา ก่อนนาํท่านเขา้โรงแรมเพื�อพกัผอ่น    

 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Casona Del Lago Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
2 พ.ย. 2561   ฟอร์เรส – เบลซี – นั#งเครื#องบินเลก็ดูหลุมนํ0าเงินครามแห่งเบลซี  
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฟอร์เรสเพื�อเช็คอิน 
08.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินฟอร์เรส สู่ สนามบินเบลีซ โดยเที�ยวบิน....... 
09.15 น.  เดินทางถึงสนามบินเบลีซ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

  นาํท่านเที�ยวชมเมืองเบลีซ ซิตี7  (Belize City) เมืองหลวงของประเทศเบลีซ ซึ� งเป็นประเทศขนาดเล็ก ตั7งอยูบ่นฝั�ง
ตะวนัออกของอเมริกากลาง ริมทะเลแคริบเบียน มีอาณาเขตจรดประเทศเม็กซิโกทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

และจรดประเทศกัวเตมาลาทางทิศตะวนัตกและทิศใตมี้ประเทศฮอนดูรัส ชื�อประเทศมีตน้กาํเนิดมาจากชื�อ

แม่นํ -าเบลีซ ซึ� งเมืองเบลีซซิตี◌้ (เมืองหลวงเก่า) ก็ไดชื้�อมาจากแม่นํ7 านี7ดว้ยเช่นกนั เบลีซมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ� งพระมหากษตัริยจ์ะทรงอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที� 
2 แห่งสหราชอาณาจกัรเป็นประมุขพระองคปั์จจุบนั นาํท่านเที�ยวชมเมืองเบลิซ ซิตี7  อีกเมืองที�มีสีสันสดใสของ
หมู่อาคารที�ไดรั้บอิทธิพลจากองักฤษ นบัเป็นเมืองน่ารักแห่งทะเลแคริบเบียน  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านสัมผสัประสบการณ์นั�งเครื�องบินเล็กชมหลุมนํ7 าเงินคราม แห่งเบลีซ (The Great blue hole) ในมุมแบบ 
Bird Eye View  หลุมนี7 อยู่ห่างจากแผ่นดินถึง 60 ไมล์ เป็นหลุมวงกลมที�ล้อมรอบด้วยแนวหินโสโครกและ
ปะการังอีกที ปากหลุมมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1,000 ฟุต และลึกลงไปใตดิ้นอีก 400 ฟุต เป็นหนึ�งในสถานที�
ท่องเที�ยวที�ตอ้งไปใหไ้ดห้ากมีโอกาสไปเยอืนเบลีซ 
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คํ�า  รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม พร้อมเมนูพิเศษ กุง้มงักร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที#พกั Ramada Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
3 พ.ย. 2561  เบลซี – ไมอามี#  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั ก่อนนาํท่านสู่สนามบิน 
10.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเบลีซเพื�อเช็คอิน 
13.09 น. เครื�องออกเดินทางจากสนามบินเบลีซ สู่ สนามบินไมอามี� โดยเที�ยวบิน....... 
17.15 น. เดินทางถึงสนามบินไมอามี� นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
20.00 น. นาํท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
23.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี� (MIA) สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเที�ยวบินที� TK78 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชั�วโมง) บริการอาหาร เครื�องดื�ม และพกัผอ่น บนเครื�องบิน 
 

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

4 พ.ย. 2561  อาตันบูล – กรุงเทพ 
 

17.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลี�ยนเครื�อง 
20.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� TK64 (ใชเ้วลาบิน 8 ชั�วโมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารคํ�าระหวา่งเที�ยวบิน 
 

5 พ.ย. 2561  กรุงเทพมหานคร   
 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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18 วนั มหัศจรรย์ อเมริกากลาง 
(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากวั – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กวัเตมาลา – เบลซี – ไมอามี#) 

12 - 29 ต.ค. 2561 
อตัราค่าบริการ 19 ต.ค. – 5 พ.ย. 2561 

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

พกัเดี�ยวเพิ�มจากราคาทวัร์ท่านละ 35,000 

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

ไม่เอาตั�วเครื�องบิน ลดราคา (เฉพาะเส้นทาง BKK-IST-MIA-IST-BKK) 30,000 

ชั7นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มตน้ที�ท่านละ (ราคายนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั7น) 110,000 – 140,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ7น – ลง ตามราคานํ7ามนัที�ปรับขึ7นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที� 
สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั7น (คิด ณ วนัที� 22 มกราคม 2561) ** 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
� กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

� กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ7าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ7นเครื�อง (Hand carry) นํ7าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที�ยวอเมริกากลาง (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี7 รวมถึง 
� ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั7นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

� ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ7ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

� ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5@@,@@@ บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 ปี) 
� ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง  

� ค่าอาหารทุกมื7อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� ตามระบุในรายการ 
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� เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

� ค่าทิปต่างๆ 

 

หมายเหตุ... วซ่ีาสําหรับท่องเที#ยวอเมริกากลางทั0ง 7 ประเทศ สามารถใช้วซ่ีาอเมริกาที#ยงัไม่หมดอายุได้ 
 
 

อตัรานี0ไม่รวมถึง 
� ค่าวซ่ีาอเมริกา ประมาณ 7,000 บาท  

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

การชาํระเงิน งวดที� 1 : สาํรองที�นั�งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ได้มีการออกตัqวเครื#องบินภายในล่วงหน้า)    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื�น (ถา้มี) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-89 วนั หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื�น (ถา้มี)   
ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์      
***ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที#มีผู้เดินทาง ตํ#ากว่า t5 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

� บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ

เพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ
นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั7 งนี7 จะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
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� เนื�องจากการท่องเที�ยวนี7 เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

� บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ7น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ7 าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตัqวเครื#องบินเอง (Land Only) 

� ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัqวเครื#องบิน 
� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั7น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั7น) 

� ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั7นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั7นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

� เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 
� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ7นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ� งอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั7น 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ7น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการ
ปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ0นเครื#องบิน 
� กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ7นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ7นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ7าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกครั7 ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ7นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ7น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

� หากท่านซื7อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ7นเครื�องได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
� สาํหรับนํ7าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั7น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ7นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ7าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบิน
ที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ7าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

� สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ7นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ7าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  

( 9.75 นิ7ว ) + ยาว ( 21.5 นิ7ว ) + สูง ( 18 นิ7ว ) 
� ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ7าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตราฐานได ้

ทั7งนี7 ขึ7นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ7าหนกัส่วนที�
เกิน 

� กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ7นเครื�องบิน (Hand carry) 
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18 วนั มหัศจรรย์ อเมริกากลาง 
(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากวั – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กวัเตมาลา – เบลซี – ไมอามี#) 

ที#สุดแห่งทริปพเิศษ…..กบัการเยอืน  7 ประเทศแห่งทวปีอเมริกากลาง...เที#ยวครบสูตร 
 

ราคาทวัร์ 299,900 บาท   12 – 29  ตุลาคม  2561 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 
สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ชื#อผู้สํารองที#นั#ง............................................................... เอเย่นต์................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล........................................................ 
โทรศัพท์มอืถือ.......................................................... 

 
*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองที#นั#ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที# แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที# :  โทร 02 635 1415   
 

 


