EHC-TK-18D-CENTRAL AMERICA

มหั ศจรรย์ อเมริกากลาง
18 วั น 16 คืน

(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากัว – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กัวเตมาลา – เบลีซ)
ที่สุดแห่ งทริปพิเศษ…..กับการเยือน 7 ประเทศแห่ งทวีปอเมริกากลาง...เที่ยวครบสู ตร

ทีส่ ุ ดแห่ งทริปพิเศษ…..กับการเยือน 7 ประเทศแห่ งทวีปอเมริกากลาง...เทีย่ วครบสู ตร
พิเศษ... นั่งเครื่ องบินเล็กดูหลุมนํา้ เงินครามแห่ งเบลีซ (The Great Blue Hole)

11-28 ตุลาคม 2562
299,900 บาท
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(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากัว – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กัวเตมาลา – เบลีซ)
(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากัว – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กัวเตมาลา – เบลีซ)

11 ต.ค. 2562
20.30 น.
23.00 น.

12 ต.ค. 2562
06.05 น.

กรุ งเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวสี ่ วนตัวทุกที่นง่ั และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบิน
อิสตันบูล – ไมอามี่
เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็ น TK 1389 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในสนามบินแห่งใหม่ของอิสตันบูล
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13.30 น.

18.55 น.
คํ่า

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินไมอามี่ (ใช้เวลาบินประมาณ 12.25 ชัว่ โมง)
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ (MIA) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sheratom Miami Airport Hotel & Executive **** หรื อเทียบเท่ า

13 ต.ค. 2562

ไมอามี่ – ปานามา ซิตี้

เช้า
08.30 น.
11.50 น.
13.51 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินไมอามี่ เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งปานามาซิ ต้ ี โดยสายการบิน CM Airlines เที่ยวบินที่ CM440 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโทคูเมน (PTY) ประเทศปานามา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่ กรุ งปานามาซิ ต้ ี (Panama city) เดิมปานามาเคยตกเป็ นอาณานิ คม
ของสเปน ได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1821 ภายหลังได้รวมกับโคลัมเบีย เวเนซุ เอลา และเอกวาดอร์ เป็ นสาธารณรัฐ
จนเมื่อปี ค.ศ. 1903 จึงได้แยกประเทศ โดยมี “ปานามา ซิ ต้ ี” เป็ นเมืองหลวง

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าที่เรี ยกว่า Casco Viejo ซึ่ งปั จจุบนั ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี 1997
นําท่านชมเมืองเก่าบริ เวณ ซานฟิ ลิป (San Felipe) ซึ่ งมีอาคารบ้านเรื อนรู ปแบบโคโลเนี ยล สไตล์สเปน สร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1519 เมื่อพวกสเปนเข้ามายึดครอง นําท่านชมโบสถ์เก่าแก่ , ย่านจตุรัสกลางเมือง อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามของเมืองและเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึก ได้เวลานําท่านชมเส้นทางอมาดอร์ คอสเวย์
(Amador Causeway) ซึ่ งเป็ นเหมือนสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะเนาส์, เกาะเปอร์
ริ โก, เกาะฟลาเมนโก เป็ นทางเชื่อมที่สร้างด้วยความยาวกว่า 3 กิโลเมตร และมีทศั นี ยภาพที่สวยงามมากอีกแห่ง
ของปานามา อิ สระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดิ นทางสู่ คลองปานามา ณ
ประตูก้ นั นํ้ามิราฟอร์ เรส (Miraflores Locks) นําท่านชมนิ ทรรศการพร้อมชม 3D วิดีโอ เกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของคลองปานามา ซึ่ งเป็ นคลองเดินเรื อสมุทรความยาว 77 กิโลเมตร สร้างขึ้นบริ เวณคอคอดปานามาใน
ประเทศปานามาเพื่อเชื่ อมมหาสมุทรแปซิ ฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน ซึ่ งช่วยย่นระยะเวลาที่ตอ้ ง
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ไปอ้อมช่องแคบเดรกและแหลมฮอร์ น ทางใต้สุดของทวีปอเมริ กาใต้ คิดเป็ นระยะทางกว่า 22,500 กิโลเมตร ซึ่ ง
มีผลอย่างยิ่งต่อการเดินเรื อระหว่างสองมหาสมุทร โดยถู กใช้เป็ นเส้นทางเดินเรื อหลักสําหรับการค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศ ตั้งแต่เปิ ดทําการคลองปานามาประสบความสําเร็ จและเป็ นกุญแจสําคัญในการขนส่ งสิ นค้า
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Las Americas Golden Tower **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

14 ต.ค. 2562

ศูนย์ วฒ
ั นธรรมวูแนน – เกาะลิง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นวัฒนธรรมวูแนน (Wounaan Community) นําท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่
อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งนี้ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง และชื่ นชมความไพเราะของดนตรี พ้ืนเมือง อิสระให้ท่าน
ได้สัมผัสและ เก็บภาพวิถีชีวติ ของชนพื้นเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เกาะลิง (Monkey Island) โดยการล่องเรื อในคลองปานามา ซึ่ งเป็ นเกาะอันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องลิง
นานาชนิ ด รวมถึงสัตว์ป่าบางสายพันธุ์ นําท่านชมและเก็บภาพความน่ารักของลิงหลากชนิ ดในเกาะแห่ งนี้ ได้
เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งปานามา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Las Americas Golden Tower **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

15 ต.ค. 2562
เช้า
06.00 น.
08.57 น.
09.17 น.

ปานามา – ซานโฮเซ (คอสตาริกา)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินโทคูเมน (PTY) เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งซานโฮเซ (SJO) โดยสายการบิน CM เที่ยวบินที่ DM144 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินฮวน ซานตามาเรี ย (SJO) คอสตาริ กา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมพี่พกั เพือ่ พักผ่อนอิริยาบถ ก่อนนําท่านท่องเที่ยวกรุ งซานโฮเซ ในช่วงบ่าย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านชมเมืองซานโฮเซ (San Jose) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศคอสตาริ กา ซานโฮเซเดิ มมี
ฐานะเป็ นเพียงหมู่บา้ นเล็กๆ ของชุ มชนจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1824 ในปี นี้ เองคอสตาริ กาได้มีการเลือกตั้งประมุข
แห่งรัฐครั้งแรก ฮวน โมรา เฟร์ นนั เดซ ตัดสิ นใจย้ายที่ต้ งั รัฐบาลจากเมืองการ์ ตาโก ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงสมัยที่เป็ น
อาณานิคมของสเปน มาเริ่ มต้นใหม่ที่ซานโฮเซแห่ งนี้ นําท่านสู่ ยา่ นบาริ โอ เอมอน (Barrio Amon) ซึ่ งเป็ นย่านที่
มีคฤหาสน์และอาคารสมัยวิคตอเรี ยที่ยงั คงความสวยงามเป็ นอย่างยิง่ อาคารส่ วนใหญ่สร้างขึ้นจากความมัง่ คัง่ ใน
การค้าขายกาแฟและยังมีไร่ “กาแฟทอง” ที่รายรอบเมือง นําท่านถ่ายรู ปกับอาคารโบราณซึ่ งยังคงความสวยงาม
ในแบบสไตล์วิคตอเรี ยน จากนั้นนําท่านถ่า ยรู ปกับโรงละครแห่ งชาติ (National Theatre) อาคารรั ฐสภา
(Parliament) และนําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะซาบานา (Parque Sabana) ปอดของชาวเมืองซานโฮเซ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park Inn by Radisson San Jose Hotel ***** หรื อเทียบเท่ า

16 ต.ค. 2562

ซานโฮเซ – อุทยานแห่ งชาติภูเขาไฟโพส – นํา้ แร่ ร้อนบอลดิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโพส (Poas Volcano National Park) ซึ่ งมีปากปล่องภูเขาไฟ 2 ปล่อง
คือ ทางตอนเหนือจะเป็ นปากปล่องภูเขาไฟที่ยงั คงคุกรุ่ นซึ่งเรี ยกว่า “Hot Lagoon” เป็ นภูเขาไฟที่ยงั กรุ่ นๆมีไอนํ้า
พวยพุ่งตลอดเวลา ภู เขาไฟแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางตอนเหนื อของวนอุทยานแห่ งชาติ และทางตอนใต้เป็ นปากปล่อง
ภูเขาไฟที่เคยปะทุเมื่อ 7,500 ปี ก่อนคริ สตกาล ปั จจุบนั เป็ นทะเลสาบโบโทส (Botos Lagoon) นําท่านชมความ
สวยงามของโบโทสลากูน ซึ่ งเป็ นปากปล่องภูเขาไฟที่มิได้มีการปะทุในปั จจุบนั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของภูเขาไฟตามอัธยาศัย (การเดินทางชมภูเขาไฟขึ้นกับสภาพอากาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองนํ้าแร่ ร้อนบอลดิ (Baldi Thermal water) แห่ งภูเขาไฟอารี นอล (Arenal Volcano) ซึ่ งเป็ น
ภูเขาไฟในเขตจังหวัด Alajuela จัดเป็ นภูเขาไฟที่สวยงามและทรงพลังที่สุดในประเทศคอสตาริ กา มีความสู ง
ประมาณ 1,657 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สําหรับลักษณะทางธรณี วิทยาผูเ้ ชี่ยวชาญ ถือว่าอารี นอล เป็ นภูเขาไฟ
ที่ยงั อายุไม่มากไม่น่าเกิน 7,000 ปี โดยการปะทุใหญ่ครั้งล่าสุ ดเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1968 การระเบิดของภูเขาไฟได้
เกิ ดเถ้าถ่านตะกอนและลาวาทําลายเมื อง Tabacón เมื องเล็กๆ ในเขตภู เขาไฟ จากการระเบิ ดในครั้ งนั้นได้
ก่อให้เกิดปล่องภูเขาไฟใหม่เกิดขึ้นอีก 3 ปล่อง ทางด้านข้างทิศตะวันตก โดยหนึ่ งในปล่องภูเขาไฟก็ยงั คงมีการ
ปะทุเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ทั้งนี้จากการปะทุในครั้งนั้นบริ เวณรอบเขตภูเขาไฟกลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยม เพราะมีท้ งั ป่ าฝนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าจํานวนมาก รวมถึงแหล่งนํ้าแร่ จาํ นวนมาก
จนส่ งผลให้กลายเป็ นแหล่งอาบนํ้าแร่ ชื่อดังระดับโลก อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนหรื อแช่น้ าํ แร่ ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Lomas Del Volcan **** หรื อเทียบเท่ า

17 ต.ค. 2562

อารีนอล – เปนัส บลังคัส – กรานาดา (นิการากัว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเปนัส บลังคัส (Penas Blancas) เมืองชายแดนที่เชื่ อมต่อกันระหว่างประเทศคอสตาริ กา
และ นิ การากัว เมืองนี้ เป็ นจุดข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศ ระหว่างการเดินทางจากเมืองอารี นอลสู่ เมือง
เปนัส บลังคัส ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ ของประเทศคอสตาริ กา ไม่วา่ จะเป็ นป่ าฝน, ต้นไม้ใหญ่
ริ มสองฝั่งถนน หรื อไร่ กาแฟ อันเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส่งออกทัว่ โลก เมื่อถึงเมืองเปนัส บลังคัส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ผ่านด่านสู่ ประเทศนิ การากัว (กรุ ณาเตรี ยมพาสปอร์ ต และ เล่ม
วัคซี นไข้เหลือง) การผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองอาจต้องใช้เวลาในการดําเนินการ
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาดา (Granada) เมืองสําคัญลําดับที่หก ของประเทศนิ การากัว เป็ นเมืองทางตอนใต้
ของประเทศที่ได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1524 โดย ฟรานซิ สโก เฮอนันเดซ เดอ คอร์ โดบา (Francisco Hernandez
de Cordoba) และเป็ นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองยุโรปแห่งแรกบนผืนแผ่นดินใหญ่อเมริ กา (First
European city in mainland America) และยังได้ชื่อว่าเป็ นเมืองอาณานิ คมเก่าแก่ที่สุดในนิ การากัว เมืองกรานาดา
ได้รับอิ ทธิ พลการสร้ างเมื องและหมู่อาคารสถาปั ตยกรรมแบบแขกมัวร์ ในแบบสเปน นําท่านชมเมืองที่ มีหมู่
อาคารโบราณสวยงามมากซึ่ งได้รับอิทธิ พลการก่อสร้ างแบบสเปน จากนั้นถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสใจกลางเมือง
และแวะถ่ายรู ปกับมหาวิหาร กรานาดา (Granada Cathedral) ซึ่ งตั้งเด่นตระหง่านคู่เมืองนี้
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Gran Fracia Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

18 ต.ค. 2562

กรานาดา – มาซายา – เลออง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟมาซายา (Masaya Volcano National Park) ซึ่ งเป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ง
แรกของประเทศนิการากัว และยังเป็ นที่ต้ งั ของภูเขาไฟมาซายา (Masaya Volcano) ที่ยงั คงคุกรุ่ นและมีควันพวย
พุง่ ออกมาเป็ นระยะๆในบริ เวณปากปล่องภูเขาไฟ นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ชมปากปล่องภูเขาไฟมาซายา
หากโชคดีท่านจะได้เห็นกลุ่มควันที่มีการพ่นออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟแห่ งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ข้ ึน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ตลาดไม้แกะสลักแห่งมาซายา เรี ยกได้วา่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ฝีมืองานไม้แห่งนิการากัว อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาโบล บลันคอส (Pueblos Blancos) ซึ่ งได้รับสมญานามว่า “นครสี ขาว” (White City) นํา
ท่านชมเมืองและเก็บภาพความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแปลกตา เมืองนี้ ยงั ขึ้นชื่ อเรื่ องหัตถกรรมงานฝี มื อ
และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ท่านสามารถเลือกซื้ อของที่ระลึ กได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินสู่ จุดชมวิว
แห่ งเมืองคาทารี นา (Catarina) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยอีกแห่ งหนึ่ งของนิ การากัว อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพบ้านเมืองและอาคารโบราณต่างๆ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเลออง
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(Leon) อดี ต เมื องหลวงแห่ ง นิ ก ารากัว และได้รับ การยกย่อ งให้ เป็ นเมื อ งมรดกโลกจากองค์ก ารยูเ นสโก
(UNESCO World Heritage) และเป็ นเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมโบราณในยุคอาณานิ คมที่ได้รับการดูแลรักษาดี
ที่สุดของประเทศ
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว El Convento Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

19 ต.ค. 2562

เลออง (เมืองมรดกโลก) – มานากัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองเลออง (Leon) เมืองที่ถูกค้นพบโดย ฟรานซิ สโก เฮอนันเดซ เดอ คอร์ โดบา (Francisco
Hernandez de Cordoba) ในปี ค.ศ. 1524 และยังเป็ นเมื องที่ มีทศั นี ยภาพสวยงามยิ่ง เนื่ องจากตั้งอยู่บริ เวณ
ทะเลสาบโซลอทลาน (Xolotlan) และมีภูเขาไฟโมโมตอมโบ (Momotombo Volcano) เป็ นฉากหลัง เมืองเลออง
เรี ยกได้วา่ เป็ นเมืองแห่งแรกของอเมริ กากลาง (First city of Central America) และยังเป็ นเมืองที่ได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลก (UNESCO World Heritage) นําท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรู ปกับ
โบสถ์ประจําเมือง (Main Church) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่าเป็ น “โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริ กากลาง” (Largest
Church in Central America) จากนั้นนําท่านชมจตุรัสใจกลางเมือง (Main Square) และเก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่
ที่ได้รับอิทธิ พลแบบสถาปั ตยกรรมของสเปนที่ยงั คงความสวยงามและบ่งบอกถึ งความยิ่งใหญ่ของสเปน ซึ่ ง
เรี ยกได้วา่ เป็ นเจ้าอาณานิ คมในยุคนั้น นําท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่าแห่ งเลออง (Old town) พร้อมนําท่านชมบ้าน
ของคีตกวีเอกแห่ งเมืองเลออง “รู เบน ดาริ โอ” (Ruben Dario) ซึ่ งเป็ นกวีเอกของเมืองนี้ หลังจากที่ท่านเสี ยชี วิต
ร่ างท่านได้รับเกียรติให้ฝังไว้ ณ วิหารแห่งเมืองเลออง (Leon’s Cathedral)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมานากัว (Managua) เมืองหลวงปั จจุบนั ของประเทศนิการากัว ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากที่สุดในอเมริ กากลาง เมืองมานากัว ได้รับการตั้งเป็ นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1855 ก่อน
หน้านี้ที่ต้ งั เมืองหลวงย้ายไปมาระหว่างเมืองเลอองกับเมืองกรานาดา นําท่านเที่ยวชมเมืองมานากัว นําท่านชม
จตุรัสเรวาลูชน่ั (Plaza de la Revolucion) ซึ่งเป็ นจัตุรัสใจกลางเมืองและเป็ นสถานที่ประกาศอิสรภาพของชาว
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นิการากัวในอดีต บริ เวณจัตุรัสแห่งนี้รายล้อมไปด้วยหมู่อาคารสถาปั ตยกรรมโบราณที่มีความสวยงามสมบูรณ์
ยิง่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่อาคารโบราณหลากสี ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินชมเขตเมืองเก่าที่ยงั คง
หลงเหลือกลิ่นอายในแบบอารยธรรมสเปน นําท่านชมโบสถ์แห่งเมืองมานากัว (Antigua Cathedral de
Managua) จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารศูนย์วฒั นธรรมแห่งชาติ (National Palace of Culture) อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าแห่งมานากัวตามอัธยาศัย
คํ่า

20 ต.ค. 2562

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Hilton Princess Hotel**** หรื อเทียบเท่ า
มานากัว – ซานซัลวาดอร์ (เอล ซาวาดอร์ ) – ซูชิโตโต

เช้า
04.30 น.
06.25 น.
07.15 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมานากัวเพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ เมืองซาน ซัลวาดอร์ ประเทศเอลซัลวาดอร์ โดยเที่ยวบิน TA314 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินซาน ซัลวาดอร์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านชมเมืองซาน ซัลวาดอร์ (Sal Savador) เมืองหลวงของประเทศเอล ซัลวาดอร์ (El Salvador) เป็ นเมือง
ทันสมัยและใหญ่เป็ นอันดับที่สองในอเมริ กากลาง การขยายตัวของจํานวนผูค้ นระหว่างสงครามและภายหลัง
สงครามทําให้เกิดเขตนครหลวงซานซัลวาดอร์ (AMSS: Area Metropolitana de San Salvador) ซานซัลวาดอร์
เป็ นศูนย์กลางการขนส่ งและเศรษฐกิจของชาติ นอกจากนี้ ทางหลวงแพน-อเมริ กาได้ตดั ผ่านและเชื่ อมเมืองนี้เข้า
กับ เขตเมื องอื่ นๆ ของอเมริ ก ากลางและสหรั ฐอเมริ กา ย่า นกลางกรุ ง ซานซัล วาดอร์ ส มัย ใหม่ มี ตึก ระฟ้ า สู ง
มากมาย และเหลือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ อยูเ่ พียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่ องจากเหตุแผ่นดินไหวที่ทาํ ลายเมือง ตั้งแต่
ที่ เมื องนี้ ไ ด้รับ การจัดตั้ง ขึ้ นในปี ค.ศ. 1525 โดยเปโดร เด อัล บาราโด ผูพ้ ิชิ ตชาวสเปน ปั จจุ บนั เมื องนี้ ผ ลิ ต
เบียร์ ยาสู บ สิ่ งทอ และสบู่ นําท่านเที่ยวชมและแวะถ่ายรู ปกับอาคารสถาปั ตยกรรมโบราณที่ยงั คงหลงเหลือใน
เขตเมืองเก่าของซานซัลวาดอร์ ไม่วา่ จะเป็ นโบสถ์ประจําเมือง (Metropolitan Cathedral of San Salvador) ซึ่ ง
พระสันตะปาปา จอห์นปอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนโบสถ์น้ ี ถึง 2 ครั้ง และยังเป็ นสถานที่ฝังพระศพของอาร์ ชบิชอป
ออสการ์ โรมิโร, อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ, โรงละครแห่ งชาติ จากนั้นนําท่านเดิ นชมหมู่อาคารบริ เวณ
จัตุรัสพลาซ่า เอลซัลวาดอร์ เดล มุนโด (Plaza El Salvador del Mundo) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของหมู่อาคารต่างๆตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองซู ชิโตโต (Suchitoto) ซึ่ งได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่ งดอกไม้และนก” (Flower Bird
city) เป็ นเมืองที่มีธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ และอุดมไปด้วยดอกไม้ นกนานาพันธุ์ นําท่านเดินทางสู่ เกาะนก (Bird
Island) ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในทะเลสาบซู ชิลาน (Suchitlan Lake) นําท่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาว
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เกาะแห่งนี้ ที่มีการผลิตเสื้ อผ้าสี สันต่างๆโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปะ (Centro
de Arte Por La Paz) ซึ่ งได้มีการรังสรรค์ผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้ อสิ นค้า
หัตถกรรมที่ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านชมเมืองและถ่ายรู ปกับโบสถ์แซนตาลู เซี ย
(Santa Lucia Church) และสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆแห่งเมืองซู ชิโตโต ก่อนนําท่านสู่ ที่พกั
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั La Posada de Suchitlan Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

21 ต.ค. 2562
เช้า

กลางวัน

ซู ชิโตโต – โฮยา เด เซเรน – ซานตา แอนนา – โคปัน (ฮอนดูรัส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณ โฮยา เด เซเรน (Joya de Ceren) หรื อที่รู้จกั ในนาม “เมืองปอมเปอีของชาวมายัน”
(Mayan Pompeii) เป็ นเมืองโบราณที่สําคัญและได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นเมืองมรดกโลก
เป็ นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่ งเรื องของชาวมายันในอดีตกาล ก่อนที่เมืองจะล่มสลายจากการปะทุและพ่น
ลาวาของภูเขาไฟคาลเดอร่ า (Caldera volcano) เมื่อ 1,400 ปี ก่อน ทําให้เมืองแห่งนี้แทบจะสู ญหายไปจากโลก
เฉกเช่นเดียวกับเมืองปอมเปอีของอิตาลี นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บโบราณวัตถุมีค่า หลังจากได้มีการขุดพบ
ข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆในบริ เวณนี้ จากนั้นนําท่านชมเมืองโบราณโฮยา เด เซเรน ที่ยงั คงหลงเหลือร่ องรอยความ
เจริ ญของช่ าวมายันในอดีตอยูบ่ า้ ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพโบราณสถานที่สําคัญภายในเมืองโบราณแห่งนี้ ได้
เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา แอนนา (Santa Ana) นําท่านชมเมืองและถ่ายรู ปกับโบสถ์โกธิ คประจําเมือง
(Gothic Cathedral) และ โรงละครแห่ งชาติ (National Theater) ที่ยงั คงความสวยงามและจัดได้วา่ เป็ นอาคาร
โบราณที่ยงั สมบูรณ์ยง่ิ จวบจนปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องโคปั น (Copan) เป็ นเมื องโบราณที่ มีความเก่าแก่ ตั้งอยู่บริ เวณตะวันตกของประเทศ
ฮอนดูรัส เป็ นเมืองที่มีความเก่าถึงสองพันปี โดยได้มีการสันนิ ษฐานว่า ที่แห่งนี้ได้เป็ นนครหลวงมาก่อน พร้อม
ทั้งได้มีผูค้ นอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000 คน เมืองนี้ มีการปกครองโดยมหากษัตริ ย ์ นําท่านผ่านพรมแดนระหว่าง
ประเทศเอล ซันวาดอร์ และประเทศฮอนดูรัส จากนั้นนําท่านมุ่งสู่ เมืองโคปั น ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพ ป่ า
ไม้อนั อุดมสมบูรณ์ของทั้งสองประเทศ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Marina Copan Hotel **** หรื อเทียบเท่า

EHC-TK-18D-CENTRAL AMERICA

22 ต.ค. 2562

โคปัน (เมืองมรดกโลก) – กัวเตมาลา ซิตี้ (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมโบราณสถานแห่ งเมืองโคปั น ซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก เป็ น
โบราณสถานของอารยธรรมมายาอันเก่าแก่ ตั้งอยูท่ างตะวันตกของประเทศฮอนดูรัส เป็ นเมืองเก่าอายุกว่าสอง
พันปี ที่มีการสันนิ ษฐานว่าเคยเป็ นเมืองหลวงมาก่อน เมืองมีการปกครองโดยกษัตริ ย ์ มีเรื่ องราวการเมือง เป็ น
ชุมชนเก่าแก่ที่น่าสนใจ แต่ก็ได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปในที่สุด ส่ วนสิ่ งปลูกสร้างภายในโดดเด่นในศิลปะสไตล์ลุ่ม
แม่ น้ ํา ของชนเผ่า มายา ทั้ง พี ร ะมิ ด เพื่ อ บู ช าเทพเจ้า รู ป ปั้ นที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ซากปรั ก หั ก พัง ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งเมืองนี้ ต้ งั อยู่ในหุ บเขาและแม่น้ าํ ที่อุดมสมบูรณ์ และป่ าดงดิ บ สันนิ ษฐานว่าเมื่อหลายพันปี
ก่อนเมืองนี้ คงเป็ นชุ มชนที่ครึ กครื้ น นําท่านชมพีระมิดและสถานที่สําคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของชาวมายาในอดีต ตลอดจนชมสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่ใช้ในการบูชายัญ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของเมืองโบราณโคปั นตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอล ฟลอริ โด (El Florido) เมืองพรมแดนระหว่างประเทศฮอนดูรัสและประเทศกัวเตมาลา
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศกัวเตมาลา นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองกัวเตมาลาซิ ต้ ี (Guatemala
City) เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศกัวเตมาลา และยังเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอเมริ กากลาง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Best Western Stofella Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

EHC-TK-18D-CENTRAL AMERICA
23 ต.ค. 2562

แอนติกวั – กัวเตมาลาซิตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอนติกวั (Antigua) เมืองทางตอนใต้ห่างจากกัวเตามาลาซิ ต้ ีเพียง 45 กิโลเมตร เป็ นเมืองที่
ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองมรดกโลกของประเทศกัวเตมาลา นําท่านเที่ยวชมเมืองแอนติกวั (Antigua) เมืองที่
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1979 เมืองแอนติกวั เป็ นเมืองที่ร่ ํารวยคุณค่า
ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เมื องนี้ ต้ งั อยู่ในบริ เวณ Panchoy Valley เป็ นเมืองหลวงเมื องที่ สามของ
กัวเตมาลาหลัง จากมี ก ารโยกย้า ยมาถึ ง สองครั้ง เพื่อหนี น้ ํา ท่วมและแผ่นดิ นไหว ชาวสเปนที่ เข้า มายึดครอง
ดินแดนแถบนี้ต้ งั แอนติกวั ขึ้นเป็ นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1543 แอนติกวั ได้เป็ นเมืองหลวงมายาวนานราวสองร้อยปี
แม้ว่าระหว่างนั้นได้มีแผ่นดิ นไหวสร้ างความเสี ยหายอยู่หลายครั้ ง จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1773 เมืองนี้ ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวเสี ยหายอย่างหนักจนต้องย้ายไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่อื่นในที่สุด ช่วงที่สเปนเข้ามายึด
ครองได้มีการสร้ างโบสถ์คาทอลิ กและสถาปั ตยกรรมแบบบารอคไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นหมู่อาคารแบบโค
โลเนี ยลที่สวยงามโดดเด่น นําท่านชมซุ ม้ ประตูซานตา แคทารี นา (The Arch of Santa Catalina) อันเลื่องชื่ อโค้ง
ประตูน้ ีเคยเป็ นส่ วนหนึ่งของ Santa Catalina monastery ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ก่อนที่จะถูกแผ่นดินไหวทํา
ให้เสี ยหายอย่างหนักจนเหลือแต่โค้งประตูเท่านั้น จากนั้นนําท่านชมบ้านเรื อนสมัยก่อนที่สร้างขึ้นในยุคสเปน
เรื องอํานาจ ชมโบสถ์สาํ คัญๆที่มีความสวยงามและยังคงสภาพสมบูรณ์แม้จะผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาหลาย
ครั้ งหลายครา อิ สระให้ท่านเดิ นเล่นและเก็บภาพเมืองแอนติกวั ที่ ได้รับการขนานนามเป็ นเมืองที่ ร่ ํารวยด้วย
ศิลปะและวัฒนธรรมในแบบชาวสเปนที่คงสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด สมควรแก่เวลานําท่านชมโรงงานหยก ที่ข้ ึนชื่ อ
ของเมืองแอนติกวั ที่ได้รังสรรค์ออกมาในรู ปแบบต่างๆมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองกัวเตมาลาซิ ต้ ี นําท่านเที่ยวชมเมืองหลวงกัวเตามาลาซิ ต้ ี นําท่านชมและถ่ายรู ปกับ
อาคารรัฐสภา, โบสถ์ประจําเมือง, พระราชวังศูนย์วฒั นธรรมแห่งชาติ, จัตุรัสรัฐธรรมนู ญ ซึ่ งล้วนแล้วแต่อุดมไป
ด้วยศิลปะแบบยุโรป รวมถึงอิทธิ พลในแบบศิลปะโคโลเนียลของสเปน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของ
เมืองกัวเตมาลาซิ ต้ ีได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม (แนะนําให้ท่านรี บพักผ่อนเพื่อตื่นขึ้นเครื่ องในวันรุ่ งขึ้น)
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Best Western Stofella Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

เย็น

EHC-TK-18D-CENTRAL AMERICA

24 ต.ค. 2562

กัวเตมาลา – ฟอร์ เรส – เมืองโบราณติกลั

เช้า
04.00 น.
06.00 น.
07.06 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินกัวเตมาลาเพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินกัวเตมาลา สู่ สนามบินฟอร์ เรส โดยเที่ยวบิน.......
เดินทางถึงสนามบินฟอร์ เรส นําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองโบราณติกลั (Tikal)
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติติกลั (Tikal National Park) สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสทั้งประวัติศาสตร์ และ
ธรรมชาติที่สวยงามไปพร้อมๆกัน อุทยานแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่ลุ่มในป่ าฝนทางตอนเหนื อของกัวเตมาลา ซึ่ งถือ
เป็ นสถานที่ ที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอันดับต้นๆ เนื่ องด้วยความสวยงามและความเก่าแก่ของ
สิ่ ง ก่ อสร้ า งของอารยธรรมมายันโบราณ ถู ก สร้ างตั้ง แต่ศ ตวรรษที่ 6 ก่ อนคริ ส ตกาล ก่ อนจะถู ก ทิ้ งร้ า งใน
คริ สต์ศตวรรษที่10 และในปี 1979 ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย คําว่า “ติกลั ”
นั้นหมายความว่า “สถานที่แห่ งเสี ยง” ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวมายันมากว่า 250,000 คน ในปั จจุบนั
แม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของเมืองโบราณ แต่สถานที่แห่ งนี้ก็ยงั คงความสวยงามโดยถูกล้อมรอบไปด้วย
ต้นไม้เขียวชอุ่มของป่ าฝนที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ นฝูงลิง นกแก้ว กวาง และสัตว์
อีกหลายสายพันธุ์ นําท่านชมพีระมิดสถาปั ตกรรมโบราณที่สมบูรณ์ยิ่ง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซิลวานัส มอร์ เรย์ (Sylvanus Morley Museum) ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ต้ งั
ชื่อตามนักโบราณคดี ชาวอเมริ กนั ที่ได้ทาํ การขุดค้นและศึกษาเรื่ องราวของชนเผ่ามายันในอดี ต นําท่านเข้าชม
สมบัติอนั ลํ้าค่าที่ได้ขดุ พบและเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองฟอร์ เรส (Flores) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะยื่นไปในทะเลสาบเพเท่น อิสซ่ า (Lago
Peten Itza) ซึ่ งมีทางเชื่ อมเป็ นคอสเวย์ เชื่ อมระหว่างเมืองอีก 2 เมืองไว้ดว้ ยกันคือ เมือง ซานตาเอริ นา (Santa
Elena) และ ซานตา เบนิ โต (Santa Benito) โดยทั้ง 3 เมืองจัดเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นฟอร์ เรส นําท่านเที่ยวชมเมือง
ฟอร์ เรส เมืองน่ารักอีกแห่งของกัวเตมาลา ก่อนนําท่านเข้าโรงแรมเพื่อพักผ่อน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม

EHC-TK-18D-CENTRAL AMERICA
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Casona Del Lago Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
25 ต.ค. 2562
เช้า
06.30 น.
08.30 น.
09.15 น.

ฟอร์ เรส – เบลีซ – นั่งเครื่ องบินเล็กดูหลุมนํา้ เงินครามแห่ งเบลีซ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟอร์ เรสเพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินฟอร์ เรส สู่ สนามบินเบลีซ โดยเที่ยวบิน.......
เดินทางถึงสนามบินเบลีซ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นําท่านสัมผัสประสบการณ์นง่ั เครื่ องบินเล็กชมหลุมนํ้าเงินคราม แห่งเบลีซ (The Great blue hole) ในมุมแบบ
Bird Eye View หลุมนี้ อยูห่ ่ างจากแผ่นดินถึ ง 60 ไมล์ เป็ นหลุ มวงกลมที่ลอ้ มรอบด้วยแนวหิ นโสโครกและ
ปะการังอีกที ปากหลุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 ฟุต และลึกลงไปใต้ดินอีก 400 ฟุต เป็ นหนึ่ งในสถานที่
ท่องเที่ยวที่ตอ้ งไปให้ได้หากมีโอกาสไปเยือนเบลีซ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองเบลีซ ซิ ต้ ี (Belize City) เมืองหลวงของประเทศเบลีซ ซึ่ งเป็ นประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นฝั่ง
ตะวันออกของอเมริ กากลาง ริ มทะเลแคริ บเบียน มีอาณาเขตจรดประเทศเม็กซิ โกทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
และจรดประเทศกัวเตมาลาทางทิ ศตะวันตกและทิศใต้มีประเทศฮอนดู รัส ชื่ อประเทศมี ตน้ กําเนิ ดมาจากชื่ อ
แม่น้ าํ เบลี ซ ซึ่ งเมื องเบลี ซซิ ต้ ี (เมืองหลวงเก่า) ก็ได้ชื่อมาจากแม่น้ าํ นี้ ดว้ ยเช่นกัน เบลี ซมีการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา ซึ่ งพระมหากษัตริ ยจ์ ะทรงอยูภ่ ายใต้รัฐธรรมนู ญ มีสมเด็จพระราชิ นีนาถเอลิซาเบธที่
2 แห่ งสหราชอาณาจักรเป็ นประมุขพระองค์ปัจจุบนั นําท่านเที่ยวชมเมืองเบลิซ ซิ ต้ ี อีกเมืองที่มีสีสันสดใสของ
หมู่อาคารที่ได้รับอิทธิ พลจากอังกฤษ นับเป็ นเมืองน่ารักแห่งทะเลแคริ บเบียน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม พร้อมเมนูพเิ ศษ กุง้ มังกร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Ramada Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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26 ต.ค. 2562
เช้า
10.30 น.
13.09 น.
17.15 น.
20.00 น.
23.15 น.

เบลีซ – ไมอามี่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนนําท่านสู่ สนามบิน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเบลีซเพื่อเช็คอิน
เครื่ องออกเดินทางจากสนามบินเบลีซ สู่ สนามบินไมอามี่ โดยเที่ยวบิน.......
เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่ (MIA) สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK78
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชัว่ โมง) บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน

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

27 ต.ค. 2562
17.30 น.
20.50 น.
28 ต.ค. 2562
09.45 น.

อิสตันบูล – กรุ งเทพ
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK64 (ใช้เวลาบิน 8 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่าระหว่างเที่ยวบิน
กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง
(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากัว – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กัวเตมาลา – เบลีซ – ไมอามี)่
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11-28 ตุลาคม 2562

อัตราค่ าบริการ

11-28 ต.ค. 2562

ราคาผูใ้ หญ่ หรื อ (เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน) พักห้องคู่

299,900

พักเดี่ยวเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ

35,000

เด็กอายุ 2 - 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

289,900

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน ลดราคา (เฉพาะเส้นทาง BKK-IST-MIA-IST-BKK)

30,000

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

110,000 – 140,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กากลาง (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปต่างๆ

หมายเหตุ... วีซ่าสํ าหรับท่ องเทีย่ วอเมริกากลางทั้ง 7 ประเทศ สามารถใช้ วซี ่ าอเมริกาทีย่ งั ไม่ หมดอายุได้
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าอเมริ กา ประมาณ 7,000 บาท
 ค่าวัคซีนไข้เหลือง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

EHC-TK-18D-CENTRAL AMERICA
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 101,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 120 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ ได้ มีการออกตั๋วเครื่ องบินภายในล่ วงหน้ า)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90-119 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-89 วัน หักค่ามัดจํา 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 29 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ท่ีท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตว๋ั เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง

EHC-TK-18D-CENTRAL AMERICA
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)

EHC-TK-18D-CENTRAL AMERICA

18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง

(ปานามา – คอสตาริกา – นิการากัว – เอล ซัลวาดอร์ – ฮอนดูรัส – กัวเตมาลา – เบลีซ – ไมอามี)่
ที่สุดแห่ งทริปพิเศษ…..กับการเยือน 7 ประเทศแห่ งทวีปอเมริกากลาง...เที่ยวครบสู ตร

ราคาทัวร์ 299,900 บาท
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

11-28 ตุลาคม 2562
ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล์

อาหาร

ชื่ อผู้สํารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล........................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

