
 

 
     โคลมัเบีย-แม่น ำ้ 5 สี-ปำนำมำ-ควิบำ 18 วนั 
               23 พ.ย.- 10 ธ.ค. รำคำ 309,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรกของกำรเดินทำง///กรุงเทพ-อมัสเตอร์ดัม 
09.00 คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอม็ รอยลัดัชช์ แอร์ไลน์
แถว P 1-15 ประตูทางเขา้ท่ี 7-8 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.05 ออกเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินเค แอล เอม็ รอยลั ดชัช์ แอร์
ไลน์ส เท่ียวบิน KL876  (ใช้เวลำบินประมำณ 11.40 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวส่ีวนตวัทุก



ท่ีนัง่ ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ บนเคร่ืองบิน 
18.45 เดินทางถึงสนำมบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์(แนะน า ใหท้่าน
เตรียมกระเป๋าเล็ก ส าหรับพกัคา้งคืน 1 คืน ท่ีอมัสเตอร์ดมั ก่อนข้ึนเคร่ืองในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่จะท าการ Check through ไปยงัสนามบินปลายทาง)  
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม น าท่านเขา้สู่โรงแรมภายในสนามบิน 
พกัทีส่นามบินโรงแรม Mercure Hotel Schiphol Terminal หรือเทยีบเท่า  
วนัทีส่องของกำรเดินทำง///อัมเตอร์ดัม-โบโกต้ำ 
เช้ำ      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.30 ออกเดินทางสู่โบโกต้ำ ประเทศโคลมัเบีย โดยสายการบิน KLM เทีย่วบินที ่KL741 

(ใชเ้วลาบิน1.35 ชม) 

14.25     เดินทางถึงสนำมบินโบโกต้ำ  น าท่ำนขึน้เคเบิล้คำร์สู่ยอดเขำมองเซอร์รัต (Monserrate) เป็น

เทือกเขาแนวยาวโอบลอ้มกรุงโบโกตา้ บนยอดเขายงัเป็นท่ีตั้งของโบสถเ์ก่าแก่อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมโบสถ์

แห่งยอดเขามองเซอร์รัต จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพกรุงโบโกตา้ เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบีย

จากมุมสูง ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดในการชมววิเมืองโบโกตา้ 

ค ่ำ       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พกัทีโ่รงแรมโบโกต้า Aloft Bogota Airport หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง /// โบโกตำ-เนว่ำ-ซำน อะกุสติน 

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อไปยงั เมืองเนว่ำ (Neiva) 
06.15 โดยสายการบิน Avianca เที่ยวบินที ่AV9291(ใช้เวลำบิน1.08ชม.) 
07.23 เดินทางถึงเมืองเมืองเนว่ำ หลงัจากท่ีไปถึง เมืองเนว่ำ เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเคยเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในอดีตทางดา้นการคา้ การติดต่อส่ือสาร อยูท่างตอนใตข้องประเทศโคลมัเบีย เดินทาง
ต่อดว้ยรถโคช้เพื่อไปยงั ซำน อะกุสติน (San Agustin) สถานท่ีท่ีตั้งอยูบ่นหุบเขาแอนเดรียน และทศันียภาพ
สองฝ่ังของแม่น ้าแมกดาเลนา (Magdalena River) หรือช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ แม่น ำ้ยูมำ แม่น ้ามกัดาเลนา
มีตน้ก าเนิดจากบริเวณเทือกเขาแอนดีสในประเทศโคลมัเบีย มีความยาวประมาณ 1,600 กิโลเมตร เป็นแม่น ้า
สายส าคญัของประเทศโคลมัเบีย ไหลลงสู่ทะเลแคริบเบียนบริเวณภาคเหนือของโคลมัเบีย ท่านจะไดส้ัมผสั
ทศันียภาพความงดงามของแม่น ้าสายน้ีตลอดเส้นทางการเดินทาง (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 4-5 
ชัว่โมง) 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางถึง ซำน อะกุสติน (San Agustin) หรือ Park of the Stone Gods เมืองเล็กๆห่างออกไปทางตอนใต้
ของประเทศโคลมัเบีย มีช่ือเสียงวา่เป็นหน่ึงในแหล่งโบราณคดีท่ีส าคญัท่ีสุดในโคลมัเบียมีการคน้พบ



หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และซากโบราณคดีท่ีส าคญัๆของทวปีอเมริกาใตท่ี้เมืองน้ีท่ีน่ีท่านจะพบกบัหิน
แกะสลกัขนาดใหญ่มากมาย  จากนั้นเยีย่มชม อุทยำนโบรำณคดี ซำน อะกุส สติน (San Agustin 
Archaeological Park) อยู่ที่ความสูง 1,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูใ่นเขตอวยล่า (Huila) เป็นสถานท่ี
เพียงแห่งเดียวในโลกท่ีมีการแกะหินรูปคนผสมสัตวต์ามต านานของชาวแอนเดียนทอ้งถ่ินมีมากกวา่ 500 รูป
ผลงานเหล่าน้ีไดแ้สดงความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการทางวฒันธรรมของทางภาคเหนือของแอนเดียนท่ี
เจริญรุ่งเรืองในยคุศตวรรษท่ี 1 จนกระทัง่ศตวรรษท่ี 8 มนัถุกสร้างข้ึนเพื่อประกอบพิธีฝังศพ และประดบั
หนา้สุสานราวกบัผูอ้ารักขา กบัความเช่ือเร่ืองจิตวญิญาณ และชีวติหลงัความตายในบิรเวณอุทยานท่านจะได้
พบกบัสวนป่ารูปแกะสลกัหิน ท่ีเรียกวา่ “The Bosque de las Estatuas หรือForest of Statues” มีรูปป้ันหิน
จ านวนกวา่ 39 รูปยนือยูท่่ามกลางธรรมชาติและ “The Four Mesitas หรือ Small Man-Made Hills” สุสานท่ี
มีหลุมฝังศพและรุปป้ันหินตั้งอยูเ่รียงรายบนท่ีราบสลบัเนินเทียมท่ีสร้างข้ึนโดยฝีมือมนุษย ์ชมซากวตัถุ
โบราณแท่นบูชาประกอบพิธีกรรมของชาวพื้นเมืองในอดีต รูปหินแกะสลกัท่ีมีลวดลายเอกลกัษณ์แตกต่าง
กนัไปมากกวา่ 500 ช้ิน สัมผสับรรยากาศธรรมชาติของตน้ไมเ้ขียวขจีท่ามกลางทศันียภาพของป่าเขาท่ี
ลอ้มรอบอุทยาน ชมลำนน ำ้พุ (La Fuente de Lavapatas) ลานหินขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูภ่ายใตห้ลงัคาสีเขียว เป็น
งานแกะสลกัหินท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสุดของวฒันธรรมอะกุสติน มีทุกอยา่งรวมกนัไม่วา่จะเป็น น ้าพุ คลองส่ง
น ้า และบ่อน ้า จากการแกะสลกัและกะเทาะหินใหเ้ป็นรุปร่างท่ีตอ้งการ ถา้สังเกตใหดี้จะสังเกตเห็นงาน
แกะสลกับนลานหินน้ีเป็น 9 รูป คือ งู,ก้ิงก่า,จ้ิงจก,ซาลาแมนเดอร์,จ้ิงเหลน,ก้ิงก่าเปล่ียนสี,คางคก,เต่า และ
ใบหนา้คน นอกจากน้ียงัถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้นเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์
ท่ีจดัแสดงอารายธรรมโบราณ ภายในมีรูปแกะสลกัหินบางส่วนรวมถึงขา้วของเคร่ืองใช ้ในอดีต และของใช้
มีค่า ท่ีบางส่วนไดถู้กน าไปเก็บไวใ้นเมืองโบโกตา อุทยานโบราณคดีในเมืองซาน อะกุสติน ไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1995 และเป็นสุสานชาวอเมริกนัในพื้นท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดใน
โคลมัเบีย 
ค ่ำ       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
น าท่านเข้าพกัทีโ่รงแรม Monasterio San Agustín หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว 
วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง ///ซำน อะกุสติน-เนว่ำ- วิญญ่ำวเิซนซิโอ 
เช้ำ     รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองเมืองเนว่ำ(ใชเ้วลาเดินทาง4ชัว่โมง)เพื่อเดินทางต่อไปยงัสนามบิน 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในสนามบิน 
12.55 เดินทางกลบัสู่ โบโกต้ำ (Bogota) โดยสายการบิน Avianca เท่ียวบินท่ี AV9274(ใชเ้วลาบิน1.10ชม.) 
14.05  ถึงสนามบิน โบโกต้ำ (Bogota) พกัเปล่ียนเคร่ืองเป็นเวลา 1.45 ชม. 
15.50 ออกเดินทางสู่เมือง วญิญ่ำวเิซนซิโอ โดยสายการบิน Avianca เท่ียวบินท่ี AV 9408 (ใชเ้วลาบิน1.10
ชม.) 



17.00   เดินทางถึง  วญิญ่ำวเิซนซิโอ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
ค ่ำ       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
พกัทีว่ิญญ่าวิเซนซิโอโรงแรม GHL Hotel Grand Villavicencio หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง ///  วิญญ่ำวเิซนซิโอ-ลำ มำกำรีนำ-อุทยำนคำโญ่ คริสตำเลส (แม่น ำ้ 5 สี )-วิญญ่ำวิ
เซนซิโอ 
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่สนำมบินวิญญ่ำวเิซนซิโอ เพื่อข้ึนเคร่ืองบินเช่าเหมาล า  
07.00 สู่เมือง ลามาการีน่า เดินทางถึงเมือง ลา มาการีนา (La Macarena) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อุทยาน
แห่งชาติ คำโญ่ คริสตำเลส (Cano Cristales) เพื่อเดินทางเขา้ไปสัมผสัความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของ
แม่น ้า 5 สี “The River of the Five Colors” ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นแม่น ้าท่ีสวยท่ีสุดในโลก หรืท่ีรู้จกัใน
ช่ือ “แม่น ้าคาโญ่ คริสตาเลส” นอกจากน้ียงัไดรั้บสมญานามวา่ “แม่น ้าสู่สรวงสวรรค ์–The River that 
runway to paradise” การเดินทางในระยะแรกใชร้ถยนตจ์นถึงทางแยกริมฝ่ังแม่น ้า กวัญาเบโร่ ซ่ึงตอ้งเดินเทา้
ต่อเขา้ไปยงัแม่น ้า 5 สี อีกประมาณ 2 กิโลเมตร (หาท่านตอ้งการข่ีลาเขา้สู่ฝ่ังแม่น ้า กรุณาแจง้ไกดท์อ้งถ่ิน
เพื่อเตรียมลาใหท้่านล่วงหนา้ และไม่ไดร้วมในค่าใชจ่้าย) 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Luch Box  
อิสระใหท้่านไดช้มความงามของแม่น ้า 5 สี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นล าธารต้ืนน ้าใสมาก สามารถเห็นพืชน ้าหลากสี
โดยเฉพาะหญา้มอส และสาหร่ายสีสันต่างๆ ทั้ง สีเขียว ,สีม่วง ,สีแดง ,สีแดงอมม่วง ,สีฟ้าอนัเป็นท่ีมาของ
ช่ือ “แม่น ้า 5 สี” น าท่านชมความงามของน ้าตกนอ้ยใหญ่ ตลอดเส้นฝ่ังแม่น ้าทั้งน ้าตกCascada de los 
Cuarzos , La Piedra dela Virgen , Los pianos และ Cascada del Amor อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่า
ประทบัใจตามอธัยาศยั (หากท่านตอ้งการเล่นน ้ากรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้า และ ผา้ขนหนูดว้ย) อิสระใหท้่านได้
ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติก่อนกลบัสู่ท่ีพกัในช่วงเยน็ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัวิญญ่ำวเิซนซิโอ 
17.00 ออกเดินทางโดยเคร่ืองบินเช่าเหมาล า สู่วญิญ่ำวเิซนซิโอ 
ค ่ำ       รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
พกัทีว่ิญญ่าวิเซนซิโอโรงแรม GHL Hotel Grand Villavicencio หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
วนัที่หกของกำรเดินทำง ///วิญญ่ำวเิซนซิโอ-โบโกต้ำ-อำร์เมเนีย 
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
เดินทางออกจาก เมืองซีปำกรีำ (Zipaquira) ระยะทาง 200 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง ไปทางเหนือ
ระยะทางจากกรุงโบโกตา้ประมาณ 50 กิโลเมตร  
 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เยีย่มชม มหำวหิำรเกลือ (Salt Cathedral) เอกลกัษณ์ของส่ิงปลูกสร้างของวหิารแห่งน้ีคือโครงสร้างท่ี
เจาะลึกเขา้ไปภายในเหมืองเกลือเก่าแก่ใตดิ้นท่ีมีความลึกกวา่ 200 เมตร ซ่ึงจริงๆแลว้วิหารแห่งน้ี เดิมเป็นแค่



อุโมงคเ์หมืองเกลือ ท่ีคนงานท าเหมืองไดจ้ดัการพื้นท่ีส่วนหน่ึงไวส้ าหรับเป็นสถานท่ีสวดมนตเ์พื่อออ้นวอน
พระเจา้ใหคุ้ม้ครองปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี อุโมงคน้ี์ขดุเจาะจากดา้นขา้งของภูเขาเหนือตวัเมือง
ไป บรรยากาศภายในจะมืดและอบอวลไปดว้ยกล่ินก ามะถนั ปัจจุบนัเหมืองเกลือแห่งน้ีไม่ไดท้  ากิจกรรม
อะไรเก่ียวกบัเกลือแลว้ เหลือเพียงแต่วหิารแห่งน้ีไวเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการบูรณะมาอยา่งดีมีการ
ประดบัแสงไฟตามจุดต่างๆ เดินเขา้ไปตามทางแคบๆจะเห็นแทนบูชาตั้งอยูสุ่ดปลายทาง ในส่วนของวหิาร
สูงประมาณ 22 เมตร ภายในสามารถจุคนไดถึ้ง 8,000 คน จากนั้นแวะชมบรรยากาศจตุัรัสกลางเมือง 
สถาปัตยกรรมสไตลโ์คโลเนียล ท่ีเป็นเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียว ชมโบสถหิ์นท่ีตกแต่งภายในแบบทนัสมยั 
ก่อนเดินทางกลบัสู่เมืองโบโกตา้ 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในสนามบิน 
20.29 เดินทางสู่เมืองอำร์เมเนีย (Armenia) โดยสายการบิน Avianca เทีย่วบินที ่AV9845 
21.41  ถึงเมืองอำร์เมเนีย (Armenia) ภูมิภาคท่ีตั้งของแหล่งผลิตกาแฟท่ีส าคญัของประเทศ  
พกัที ่อาร์เมเนีย  โรงแรม La Floresta Hotel Campestre หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว 
วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง /// อำร์เมเนีย-โบโกต้ำ 
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั หุบเขำโคโครำ (Cocora Valley) ออกเดินทางดว้ยรถจ๊ีป ไดส้ัมผสัประสบการณ์อนั
ต่ืนเตน้ตลอดเส้นการเดินทาง นอกจากน้ีท่านจะไดป้ระทบัใจและช่ืนชมไปกบัทศันียภาพสองขา้งทางท่ีเขียว
ขจีของตน้ไมบ้นหุบเขา ช่ืนชมตน้ปาลม์ “Palma de Cera” ตน้ไมป้ระจ าชาติของโคลมัเบีย หน่ึงในสายพนัธ์ุ
ท่ีสูงท่ีสุดในโลกแห่ง เมืองซำเลนโต (Salento) สัญลกัษณ์ของเมืองดว้ยภูมิทศัน์ท่ีงดงามของเมืองแห่งน้ี 
เมืองเล็กๆท่ีสวยงามตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆของภูมิภาคกาแฟของโคลมัเบีย มนัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีสเน่ห์
ท่ีสดุและสวยท่ีสุดในโคลมัเบีย ท่านสามารถส ารวจเมืองดว้ยการข่ีมา้หรือเดินไปตามความยาวรอบเมือง 
เป็นหน่ึงในกิจกรรมบนสถานท่ีท่ีสวยงามมากท่ีสุดในโคลมัเบีย 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเยีย่มชมความงดงามของหมู่บ้ำนวฒันธรรมกำแฟของชำวเมืองใน ชำเลนโต (Salento) พบกบัอาคาร
สีสันสดใสสองขา้งของถนนเล็กๆท่ีมกัมีผูค้นนิยมนัง่ด่ืมกาแฟดา้นหนา้อาคาร ชมอารยธรรมการด่ืมของ
ชาวเมืองท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งเงียบสงบ เป็นเมืองท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่นและมาเยีย่มเยอืนอยา่งยิง่ เยีย่มชมแหล่ง
การผลิตกาแฟส าคญัของโคลมัเบีย Coffee Region ชมเทคนิคการเพาะปลูกกาแฟและขั้นตอนการผลิต เร่ิม
ตั้งแต่การเก็บเก่ียวผลผลิตไปจนถึงการสามารถผลิตออกมาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเราเห็นทุกวนัน้ี ท่ีน่ีนบัวา่เป็น
ตวัอยา่งของภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมของโคลมัเบีย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงธรรมเนียมการปลูกกาแฟท่ีมีมากกวา่ 
100 ปีในพื้นท่ีเล็กๆในป่าสูง และการท่ีชาวนาไดป้รับวถีิการเรียนรู้การเพาะปลูกในสภาพภูมิประเทศบน
ภูเขาอนัยากล าบาก ท่ีภูมิภาคน้ีประกอบดว้ยไร่กาแฟ 6 แห่ง รวมไปถึงศูนยก์ลางเมืองบนเชิงเขา 6 เมือง ทาง
ทิศตะวนัตกและตอนกลางของเทือกเขาคอร์ดิลเรลร่า เดอ ลอส แอนดีส ทางทิศตะวนัตกของประเทศ 



จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง อำร์เมเนีย (Armenia) 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในสนามบิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.05 เดินทางสู่เมืองโบโกต้ำ โดยสายการบิน Avianca เท่ียวบินท่ี AV9842 (ใชเ้วลาบิน55นาที) 
21.00  ถึงเมืองโบโกต้ำ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัทีโ่รงแรมโบโกต้า Aloft Bogota Airport หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง /// โบโกต้ำ-ปำนำมำ 
เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
น าท่านเท่ียมชมกรุงโบโกต้ำ (Bogota) เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบีย น าท่านชมจตุรัสโบลวิำร์ (Plazade 
Bolivar) ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งอนุสาวรียไ์ซมอน โบลิวาร์ ผูน้  าแห่งการเคล่ือนไหวให้
ประเทศในเขตอเมริกาใตป้ลดแอกตวัเองจากการเป็นเมืองข้ึนของประเทศมหาอ านาจผูล่้าอาณานิคม จน
ไดรั้บหรือท่ีรู้จกัในนาม “สงครามโบลิวาร์” โดยศิลปินชาวอิตาเล่ียนไดเ้ป็นผูรั้งสรรครู์ปป้ันน้ีในปี 1846 
บริเวณจตุรัสแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอาคารท่ีท าการของรัฐบาล โดยทางทิศเหนือเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัแห่ง
ความยติุธรรม (Palace of Justice) อาคารท่ีเปรียบเหมือนสัญลกัษณ์แห่งความยติุธรรมของประเทศ ส่วนทาง
ทิศใตข้องจตุรัสเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบีย น าท่านถ่ายรูปหมู่อาคารในแบบโค
โลเนียลสเปน ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและยงัคงสภาพสมบูร์จวบจนปัจจุบนัทางตะวนัออกของจตุรัส
เป็นท่ีตั้งของวหิารแห่งโบโกตา้ (Primary Cathedral of Bogota) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิค ซ่ึงสร้างในสมยั
ศตวรรษท่ี 17 แต่ยงัคงความงดงามจวบจบปัจจุบนั ท่ีซ่ึงมีการรักษาและบูรณะอาคารและส่ิงก่อสร้างเก่าแก่
นบัร้อยปี รวมถึงโบสถท่ี์มีอายกุวา่ 400 ร้อยปี น าท่านเขา้ชมความงามของโบสถ ์ซานฟรานซิสโก (San 
Francisco Church) น ำท่ำนเข้ำชมพพิธิภัณฑ์ทองค ำ (Gold Museum-El Museo del Oro) แห่งโคลอมเบีย 
ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑ์ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในจดัแสดงขา้งของเคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั และ
วสัดุอ่ืนๆจากทองค า ในช่วง Pre-Hispanic มีช้ินงานล ้าค่าจดัแสดงกวา่ 55,000 ขิ้น นอกจากน้ีในส่วนชั้นสอง 
และชั้นสามของพิพิธภณัฑย์งัจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีตท่ีสามารถขดุพบในประเทศโคลอมเบีย 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมและการด ารงชีวิตของชนเผา่พื้นเมืองในอดีต  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.35 ออกเดินทำงสู่กำร์ตำเคนำโดยสำยกำรบิน Avianca เทีย่วบินที ่9798 (ใช้เวลำบิน1.30ชม) 
18.05    เดินทางถึงกำร์ตำเคนำ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
พกัทีเ่มืองการ์ตาเคนา โรงแรม Raddison Hotel Cartagena หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
วนัทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง /// กำร์ตำเคนำ 
เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
น าท่านเท่ียวชมเขตเมืองเก่าแห่งกำร์ตำเคนำ (Old Town) ซ่ึงยงัคงสภาพและความสวยงามอยา่งสมบูรณ์สะ



ทอ้งใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความมุ่งคัง่ทางประวติัศาสตร์ของเมืองน้ีตั้งแต่อดีต น าท่านชมก ำแพง
เมืองเก่ำ (City wall) ท่ีสร้างข้ึนโอบลอ้มรอบเมืองเพื่อป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก ในอดีตชาวสเปนได้
สร้างก าแพงเมืองลอ้มรอบตวัเมืองท่ีมีอาคารศิลปะโคโลเนียบสเปนอยา่งสวยงาม และยงัคงความสมบูรณ์จน
มาถึงทุกวนัน้ี ดว้ยเหตุน้ีองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเมืองการ์ตาเคนาเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเม่ือปี 
ค.ศ.1984 จากนั้นน าท่านชมหอคอย “โตเรเด เรลอค” (Torre de Reloj) หอนาฬิกาสัญลกัษณ์ของเมืองการ์
ตาเคนา สร้างข้ึนในช่วงท่ีไดรั้บอิทธิพลการก่อสร้างแบบสเปน ย่ำนเคทเซมำนี (Getsemani) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ยา่นเมืองเก่าการ์ตาเคนาในอดีตเป็นยา่นผูใ้ชแ้รงงาน แต่ในปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาเป็นยา่นแห่งสีสันยาม
ราตรี อาคารของยา่นน้ีดูเก่า แต่คงไวซ่ึ้งความสวยงามและสีสรรของบา้นเรือนหลากสี ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความมีชีวติชีวาของเมือง ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองแคริบเบ้ียนใต ้น าท่านถ่ายรูปกบั
อนุสำวรีย์กำตำลนิำ (India Catalina) ซ่ึงเป็นชาวพื้นเมืองการ์ตาเคนา ลูกสาวของหวัหนา้เผา่ท่ีถูกชาวสเปน
ลกัพาตวัไปเล้ียงตั้งแต่เด็ก และเม่ือเธอมีอาย ุ20 ปี เธอก็ไดก้ลบัมาพบกบัครอบครัวของเธอ และเป็นคนกลาง
เจรจาระหวา่งชาวสเปนและชาวพื้นเมือง รวมไปถึงเป็นผูช่้วยใหช้าวสเปนไดค้น้พบกบัขมุทองค าใน
โคลอมเบียดว้ย รูปป้ันน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองการ์ตาเคนาอีกดว้ย จากนั้น
น าท่านชม ลำสโบเบดำส (Las Bovedas) เป็นส่วนหน่ึงของก าแพงเมืองท่ีมีเสาโคง้และหอ้งต่างๆ ในอดีต
หอ้งต่างๆเหล่าน้ีเคยเป็นคุก แต่ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนเป็นร้านขายของท่ีระลึก ถือเป็นยา่นขายของท่ีระลึก
ท่ีส าคญัของเมืองการ์ตาเคนา 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมจตุรัสปลำซ่ำ เดซำน เปโดร (Plaza de San Pedro) อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถซ์านเปโดรกลาเบร์ 
(Iglesia se Dan Pedro Claver) ซ่ึงสร้างโดยคณะสงฆเ์ยซูอิน (Jesuit) ระหวา่งปีค.ศ. 1580 ถึงปีค.ศ.1654 ถือ
เป็นจตุรัสท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองการ์ตาเคนา จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญงิอ้วน (La 
gordita) โดยเฟร์นันโด โบเตโร (Fernando Botero) ศิลปินชาวโคลอมเบียท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก บริเวณ
จตุรัสซานโตโดมิงโก (Plazade Santo Domingo) ในยา่นเมืองเก่าของเมืองการ์ตาเคนา รูปป้ันน้ีถือเป็นรูปป้ัน
ท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนท่ีมายงัเมืองน้ีตอ้งมาถ่ายรูป น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอาคารมหำวทิยำลยัแห่งกำร์ตำเคนำ 
(Universidad de Cartagena) ในอดีตคือส านกัสงฆซ์านออกุสติน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีส าหรับท าการเรียนการ
สอนในคณะนิติศาสตร์และแพทยศ์าสตร์ รวมไปถึงหลกัสูตรท่ีสูงกวา่ปริญตรีของคณะต่างๆ น าท่านชม 
ปรำสำทซำนฟิลปิ เดอ บำรำจำส (San Felipe de Barajas) หรือ Castillo San Felipedeสร้างอยูบ่นยอมเขา 
และตั้งช่ือตามกษตัริยฟิ์ลิปเป้ท่ี 4 แห่งสเปน ตวัปราสาทสร้างเป็นรูปทรงสามเหล่ียม โดดเด่น ตระหง่านอยู่
บนยอดเขา ตวัปราสาทเคยถูกท าลายเน่ืองจากสงคราม Grand Alliance ในปี 1697 และไดรั้บการบูรณะข้ึน
ใหมใ่นปี 1739-1741 หลงัจากนั้นไดรั้บความเสียหายอีกคร้ังในระหวา่งสงคราม Jenkin’s Ear และไดรั้บการ
บูรณะอีกคร้ังในปี 1763 ชาวเมืองสเปนเช่ือวา่หินท่ีใชใ้นการสร้างตวัปราสาทนั้นถูกชะโลมไปดว้ยเลือดของ
ทาสผวิด า เพราะในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นเมืองท่าในการคา้ทาสของสเปน ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่ง



เมืองการ์ตาเคนา (Cetedral de Cartagena) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองการ์ตาเคนา สร้างเสร็จในปี 
ค.ศ. 1612 โดยใชโ้บสถแ์ถบอนัดาลูเซียและหมู่เกาะคานารีเป็นแม่แบบ (แต่หอคอยออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝร่ังเศส) อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของวิหารและเมืองตามอธัยาศยั 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัทีเ่มืองการ์ตาเคนา โรงแรม Raddison Hotel Cartagena หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
วนัทีสิ่บของกำรเดินทำง ///กำร์ตำเคนำ-ปำนำมำ 
เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
07.00 ออกเดินทำงสู่ปำนำมำโดยสำยกำรบิน Copa Airlines เทีย่วบินที ่154 (ใช้เวลำบิน1.20 ชม) 
08.20 เดินทางถึงสนำมบินปำนำมำ น าท่านเดินทางสู่ กรุงปำนำมำซิตี ้(Panama city) เดิมปานามาเคยตก
เป็นอาณานิคมของสเปน ไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ. 1821 ภายหลงัไดร้วมกบัโคลมัเบีย เวเนซุเอลา และ
เอกวาดอร์ เป็นสาธารณรัฐ จนเม่ือปี ค.ศ. 1903  จึงไดแ้ยกประเทศ โดยมี “ปานามา ซิต้ี” เป็นเมืองหลวง 
น าท่านเท่ียวชมย่ำนเมืองเก่ำทีเ่รียกว่ำ Casco Viejo ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
1997 น าท่านชมเมืองเก่าบริเวณ ซำนฟิลปิ (San Felipe) ซ่ึงมีอาคารบา้นเรือนรูปแบบโคโลเนียล สไตล์
สเปน สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1519  เม่ือพวกสเปนเขา้มายดึครอง น าท่านชมโบสถเ์ก่าแก่ , ยา่นจตุรัสกลางเมือง 
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองและเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลาน าท่านชม
เส้นทางอมาดอร์ คอสเวย ์(Amador Causeway) ซ่ึงเป็น เหมือนสะพานท่ีสร้างข้ึนเพื่อเช่ือมต่อระหวา่งเกาะ 3 
เกาะ คือ เกาะเนาส์, เกาะเปอร์ริโก, เกาะฟลาเมนโก เป็นทางเช่ือมท่ีสร้างดว้ยความยาวกวา่ 3 กิโลเมตร และ
มีทศันียภาพท่ีสวยงามมากอีกแห่งของปานามา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ สวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่คลองปำนำมำ ณ ประตูกั้นน ำ้มิรำฟอร์เรส (Miraflores Locks)  น าท่านชมนิทรรศการ
พร้อมชม 3D วดีิโอ เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของคลองปานามา ซ่ึงเป็นคลองเดินเรือสมุทรความยาว 77  
กิโลเมตร สร้างข้ึนบริเวณคอคอดปานามาในประเทศปานามาเพื่อเช่ือมมหาสมุทรแปซิฟิกกบัมหาสมุทร
แอตแลนติกเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงช่วยยน่ระยะเวลาท่ีตอ้งไปออ้มช่องแคบเดรกและแหลมฮอร์น ทางใตสุ้ดของทวปี
อเมริกาใต ้คิดเป็นระยะ ทางกวา่ 22,500 กิโลเมตร ซ่ึงมีผลอยา่งยิง่ต่อการเดินเรือระหวา่งสองมหาสมุทร 
โดยถูกใชเ้ป็นเส้นทางเดินเรือหลกัส าหรับการคา้ทางทะเลระหวา่งประเทศ ตั้งแต่เปิดท าการคลองปานามา
ประสบความส าเร็จและเป็นกุญแจส าคญัในการขน ส่งสินคา้ 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคลอน (Colon) น าท่านชมป้อมปรำกำรซำนโลเรนโซ่ (San Lorenzo Fort) 
ตั้งอยูใ่นเมืองโคลอน ซ่ึงป้อมปราการสเปนแห่งน้ีจดัเป็นป้อมปราการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอเมริกา ป้อมแห่งน้ี
สร้างข้ึนในปี 1597 เพื่อป้องกนัการกดั เซาะตล่ิงของแม่น ้ าชาเกรส (Chagres) ซ่ึงเป็นปากอ่าวแม่น ้าก่อนน า
เรือเข้ำสู่ท่ำเรือเวนตำ เดอ ครูเชส (Venta de Cruces) ล่องจนถึงเมืองปานามาซิต้ี (Panama city) ณ ป้อมแห่ง
น้ีเป็นท่ีตั้งของอาวธุยโุธปกรณ์ทางการทหาร และไดรั้บการ ข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเ้ป็นมรดกโลก



ในปี 1980 น าท่านเท่ียวชมความสวยงามและความเก่าแก่ของป้อมปราการซานโลเรนโซ่ อนัเป็นจุด
ยทุธศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของปานามา 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.25  ออกเดินทำง สู่ สนำมบิน Jose Marti Intl กรุงฮำวำนำ ประเทศคิวบำ โดยCopa Airlines เทีย่วบิน 
230 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.35 ชัว่โมง)  
01.00+1เดินทางถึง สนำมบินJose Marti Intl กรุงฮำวำนำ ประเทศคิวบำ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัทีเ่มืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทยีบเท่า 
3 ธ.ค. 61///วันทีสิ่บเอด็ของกำรเดินทำง ///ฮำวำนำ-ปินำร์ เดล ริโอ-ไวนำเลส-ฮำวำนำ 
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสู่เมืองปินำร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.
ม.) ระหวา่งการเดินทางน าท่านแวะชมโรงงำนผลติรัม (Rum Factory) อนัข้ึนช่ือของคิวบา และ แวะชมไร่
ยำสูบ อนัเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตซิการ์ ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกอนัเล่ืองช่ือของคิวบา หากคิดถึงคิวบา 
ซิการ์คิวบาไดช่ื้อวา่เป็นซิการ์คุณภาพดีท่ีสุดของโลก ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพความ
สวยงามของไร่ยาสูบ และไร่ผลไมม้ากมาย ไม่วา่จะเป็น อโวคาโด สับปะรด มะละกอ ฝร่ัง และ มนัฝร่ัง ท่ี
เรียกไดว้า่เป็นอีกพืชเศรษฐกิจของคิวบา ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้ก็บภาพววิทิวทศัน์ ธรรมชาติอนัสวยงามบน
เกาะคิวบา จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองปินำร์ เดล ริโอ เมืองเล็กๆในแบบบรรยากาศชนบท แต่ยงัคงกล่ินอาย
ของศิลปะแบบโคโลเนียลของหมู่อาคารเก่าแก่ภายในตวัเมือง จากนั้นน าท่านชมโรงงานผลิตซิการ์ (Cigar 
Factory) ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตซิการ์ชั้นดีส่งออกขายยงัต่างประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหรือเลือกซ้ือของ
ฝากตามอธัยาศยั 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่หุบเขำไวนำเลส (Vinales Valley) ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโกในปี 1999 เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการท ากสิกรรมและยงัคงรูปแบบการท าไร่กสิกรรมแบบดั้งเดิม 
นอกจากน้ีบริเวณหุบเขาแห่งน้ียงัมีการอนุรักษธ์รรมชาติอนัสวยงามจากคนในหมู่บา้นท าใหหุ้บเขาไวนาเลส
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชมความงามของหุบเขาไวนาเลส จากนั้นน าท่านข้ึนเรือเพื่อล่อง
แม่น ้าชมถ ำ้อนิเดียน (Indian Cave) น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบัภาพเขียนสีขนาดใหญ่ยคุก่อน
ประวติัศาสตร์ของชาวมูรัล (Prehistory Mural) ท่ีมีการวาดภาพเขียนสีบนแผน่หินบนภูเขาขนาดใหญ่ อิสระ
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยัก่อนน าท่านกลบัสู่กรุงฮาวานา   
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัทีเ่มืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทยีบเท่า 
 



วนัทีสิ่บสองของกำรเดินทำง/// ฮำวำนำ-เซียนฟวยโกส-ตรินิแดด 
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 253 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
3 ชัว่โมง 30นาที) เมืองแห่งมุกเมด็งามตอนใต ้เมืองชายทะเลท่ีมีอ่าวสวยงามของ ทะเลคาริเบียน “Caribbean 
Sea” ลกัษณะเป็นแหลมยาวยืน่ ไปในทะเล และไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเท่ียวชม เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) กนัท่ีบริเวณเขตเมืองเก่า โดยตวัเมืองนั้นเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1819 ในสมยัท่ี สเปน (Spain) ประคองอยู ่และถือไดว้า่มีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดีเยีย่ม ชม จตุัรัสกลาง
เมือง “Parqaue Marti” ท่ีลอ้มรอบไป ดว้ยตึกเก่าแก่ แต่ไดมี้การรักษาไวอ้ยา่งดี ชม อาคารท่ีท าการรัฐบาล 
Palacio Valle อาคารท่ีตั้งตระหง่าน โดดเด่นดว้ย สถาปัตยกรรมแบบสเปน จากนั้นใหท้่านเดินเล่นชมความ
ร่มร่ืนของถนนริมทางเดินทะเล ผา่นชมอาคารท่ีตกแต่งแบบโกธิค ผสมอาหรับและสเปน (Spain) กระทัง่
สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองตรินิแดด (Trinidad) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองท่ีไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดา้นสถาปัตยกรรมในปี 
ค.ศ. 1988 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัทีเ่มืองตรินิแดด Brisas Trinida del Mar Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัทีสิ่บสำมของกำรเดินทำง/// ตรินิแดด-คำมำเกว 
เช้ำ      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมืองตรินิแดด (Trinidad) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีการอนุรักษส่ิ์งก่อสร้างของอาคารบา้นเรือนในสมยัเก่า
ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ชมรอบๆ จัตุรัสซำนต้ำแอน “The Santa Ana Square” ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยบา้นสีสันสวยงาม
ต่างๆ จากนั้นน าท่านออกนอกเมืองกนัเล็กนอ้ย เพื่อไปสู่ ดินแดนแห่งน ำ้ตำล “Sugar Mills Valley” โดยท่ี
แห่งน้ี อดีตเคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตน ้าตาลท่ีส าคญัของคิวบำ (Cuba) กินเน้ือท่ีกวา่ 270 ตาราง
กิโลเมตร และเคยมีโรงงานผลิตน ้าตาลกวา่ 70 โรงงาน ในพื้นท่ีแห่งน้ี ชมหอคอยมำนำคัส อซินำกำ 
“Manacas Iznaga Tower” ท่ีสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 18 โดยเจา้ของไดส้ร้างหอคอยสูงเพื่อไวค้อยควบคุม
และดูทาสท่ีมาจากแอฟริกำ (Africa) ท่ีเขา้มาท างานในไร่ออ้ย ของเขากวา่ 30,000 คน และถือวา่เป็น 
อนุสาวรียส์ าหรับความทรงจ าทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าเศร้าจากการเป็นทาส ในไร่ออ้ยแห่งน้ี 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคำมำเกว (Camagüey) (ระยะทาง 256 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง 30นาที) เมืองท่ีก่อตั้งข้ึนโดยชาวสเปนในคิวบำ (Cuba) ในยคุแรกๆ มีบทบาทโดดเด่นในฐานะเป็น
เมืองศูนยก์ลางภายในประเทศท่ีโดดเด่นดา้นปศุสัตว ์และอุตสาหกรรมน ้าตาล โดยการพฒันาของผงัเมืองท่ี
ผดิจากเมืองทัว่ไปท่ีปกติจะเป็นส่ีเหล่ียมท่ีมีระบบ แต่เมืองน้ีกลบัมีถนนเล็กๆ คดเค้ียว ตรอกซอกซอย 



เหมือนดงัเขาวงกต ต่างจากเมืองอาณานิคมใน ลำตินอเมริกำ (Latin America) และเมืองคำมำเกว 
(Camagüey) ถือเป็นตวัอยา่งท่ีโดนเด่นของการตั้งถ่ินฐานในเขตเมืองดั้งเดิมท่ีแยกจาก เส้นทางการคา้หลกั 
อาณานิคมของสเปน (Spain) ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากยโุรป 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัทีเ่มืองคามาเกว โรงแรม Grand Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัทีสิ่บส่ีของกำรเดินทำง/// คำมำเกว-บำยำโม-เอล คอลเบ้-ซำนติเอโก เดอ คิวบำ 
เช้ำ      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เมืองคำมำเกว (Camagüey) อนุสำวรีย์ อกินำซิโอ อำกำมอนเต้ “Parque Ignacio Agramonte” 
นกักฎหมายช่ือดงัท่ีมีบา้นเกิดอยูท่ี่เมืองแห่งน้ี และเป็นหน่ึงในผูน้ าการประกาศอิสรภาพของชาวคิวบา ท่ีถูก
ปกครองโดยชาวสเปนจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบำยำโม (Bayamo) (ระยะทาง 206 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมืองส าคญัท่ีถูกปกครองโดยชาวสเปน ตวัเมืองเร่ิมสร้างข้ึนตั้งแต่
ในปี ค.ศ. 1513 และเป็นหน่ึงในสมรภูมิท่ีชาวคิวบาต่อสู้เพื่ออิสรภาพ น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสฮิมโน “Plaza del 
Himno” สถานท่ีส าคญัของเมืองในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย ไม่วุน่วานไปดว้ยผูค้นมากนกั ให ้
ท่านเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมรอบๆ บริเวณกนัตามอธัยาศยั 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนเอล คอลเบ้ “El Cobre” (ระยะทาง 109 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่โมง 30 นาที) ท่ีหมู่บา้นน้ีเคยมีช่ือเสียงของเหมืองทองแดง ซ่ึงมีคนงานจ านวนมากและไดถู้กปิดลงในปี 
ค.ศ. 1807 แต่ปัจจุบนัหมู่บา้นน้ีกลบัมีช่ือเสียงเร่ืองโบสถท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิ น าท่านข้ึนเนินเขาเพื่อไปชม โบสถ์ที่
ศักดิ์สิทธ์ิประจ ำเมืองคอลเบ้ “Basilica del Cobre” ท่ีภายในโบสถเ์ป็นท่ีประดิษฐานพระรูปของพระแม่มารี 
ท่ีแต่องคด์ว้ยชุดสีเหลือง ทรงมงกุฎประดบัเพชร มรกต และทบัทิม มีรัศมีท าดว้ยทองค า และถือ 
ไมก้างเขนท่ีประดบัดว้ยเพชรและหินอาเมธิส โดยพระแม่มารี องคน้ี์ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นพระแม่ผูพ้ิทกัษ์
คิวบาตั้งแต่ปี 1916 และในปี 1998 สันตะปาปา จอนห์ ปอลท่ี 2 ไดถ้วายมงกุฎใหก้บัพระแม่ เม่ือคราวเสด็จ
มาเยอืนคิวบำ (Cuba) มีเร่ืองราวเก่ียวกบัอภินิหารท่ีพระแม่ทรงช่วยชีวติผูค้นหลายเร่ือง ท าผูค้นเล่ือมใสและ
เดินทางมาสักการะท่ีโบสถแ์ห่งน้ีเป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซำนติเอโก เดอ 
คิวบำ (Santiago de Cuba) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 25 นาที) 
เป็นเมืองใหญ่ท่ีส าคญัมากอีกเมืองหน่ึงของคิวบำ (Cuba) เพราะมีเหตุการณ์ส าคญัๆ เกิดข้ึนมากมาย และเป็น
เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศคิวบำ (Cuba) 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัเมืองซานติเอโก เดอ คิวบา Meliá Santiago de Cuba หรือเทียบเท่า 
วนัทีสิ่บห้ำของกำรเดินทำง/// ซำนติเอโก เดอ คิวบำ-ฮำวำนำ 
เช้ำ      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



น าท่านเดินทางออกนอกเมืองเล็กนอ้ย เพื่อไปชม ป้อมปรำกำรมอร์โร “Morro Castel” ป้อมปราการขนาด
ใหญ่ ท่ีสร้างในปี 1637ป้อมท่ีใชป้้องกนัจากการปลน้สะดมของเหล่าโจรสลดั ภายในมีพื้นท่ีส าหรับทหาร มี
โบสถเ์ล็กๆ กองบญัชาการและหอ้งใตดิ้นสถาปัตยกรรมของป้อมน้ีเป็นการผสมผสานของศิลปะยคุกลาง
และรูปแบบคลาสิค ในรูปทรงเราขาคณิตและหนัหนา้ออกสู่อ่าว ท่ีเช่ือมไปยงัทะเลคำริเบียน “Caribbean 
Sea” และองคก์ารยเูนสโก ไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 อีกดว้ย 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่าน ชม พพิธิภัณฑ์ดิเอโก เวลสักสั “Casa de Diego Velazquez” ท่ีอยูใ่นยา่นหมู่ยา่นเก่าแก่อีกหน่ึงแห่ง
หน่ึงในประเทศคิวบำ (Cuba) ตวัพิพิธภณัฑเ์ร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1516 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1530 ซ่ึงมี
การจดัแสดงถึงผลงานของ ดิเอโกเวลสักสั “Diego Velazquez” จิตรกรผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดของสเปนในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ชมหอ้งท่ีจดัแสดงววิฒันาการของงานเฟอร์นิเจอร์และส่ิงของต่างๆ ต่อดว้ย ชม สวน
เชสเปเดส “Parque Cespedes” ลานกวา้งท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ศาสนาและสังคม มีโบสถ์ซำนติอำโก 
“Santiago Church” ท่ีสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 16 เป็นศูนยก์ลาง ลานกวา้งในอดีตถูกใชเ้ป็นท่ีฝึกการสวนสนามและ
ขบวนพาเหรดของทหาร ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของผูค้น ถือเป็นศูนยก์ลางของเมืองซำนติเอ
โก เดอ คิวบำ(Santiago de Cuba) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ท่ำอำกำศยำนเมืองซำนติเอโก เดอ คิวบำ 
“Santiago de Cuba Airport” 
18.00      ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงฮำวำนำ โดยสำยกำรบิน Cubana de Aviacion เทีย่วบินที ่CU987 
(ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.25ชม.) 
19.25       ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโฮเซ่มาร์ติ “José Martí International Airport” แห่ง กรุงฮำวำนำ  
 ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัทีเ่มืองฮาวานา โรงแรม H10 Habana Panorama หรือเทยีบเท่า 
วนัทีสิ่บหกของกำรเดินทำง///  กรุงฮำวำนำเมืองเก่ำ-เมืองใหม่ 
เช้ำ      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซ่ึงเดิมทีเคยเป็นอาณานิคมของสเปน (Spain) แต่ต่อมาก็เกิดการเรียกร้องเอก
ราชข้ึน ภายใตก้ารสนบัสนุนของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) และสหรัฐอเมริกา 
(United States of America)ก็สนบัสนุนใหค้นของตนข้ึนบริหารประเทศ โดยมีผลประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมน ้าตาลเป็นแรงจูงใจ อยา่งไรก็ตามในเวลาต่อมา นายฟิเดล คาสโตร ผูท่ี้เคยร่วมปฏิวติัร่วมกบั 
เช กูเวรา ไดเ้ขา้ยดึอ านาจ และปกครองคิวบา ดว้ยระบอบสังคมนิยม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959และถูกตดั
ความสัมพนัธ์จากสหรัฐอเมริกา (United States of America) นบัแต่นั้นเป็นตน้มา  น าท่านเขา้สู่ยา่น คำซำ
บัลก้ำ “Casablanca” ท่ีอยูบ่ริเวณตรงขา้มกบัอ่ำวฮำวำนำ “Havana Bay” ซ่ึงเปรียบเสมือนเมืองท่า ท่ีเร่ิมสร้าง
เมืองกนัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1700 น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าแก่ แวะไปถ่ายรูปกบัรูปป้ันหินอ่อนของพระคริสต์ 
“Cristo de La Habana” ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าบริเวณริมอ่าว มีความสูงถึง 18 เมตร น ้าหนกัมากกวา่ 300 ตนั โดย



น ามาจากประเทศอติำล ี(Italy) จากนั้นน าท่านไปชม อำคำรรัฐสภำ“Capitolio Nacional” สถานท่ีท าการของ
รัฐบาลคิวบา โดยมีการออกแบบภายนอกคลา้ยกบัอาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกำ(United States of 
America) แลว้น าท่านไปชม วหิำรประจ ำเมือง “Cathedral of Havana” โบสถเ์ก่าแก่ ท่ีเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1748 โดยใชเ้วลาก่อสร้างยาวนานถึงเกือบ 30 ปี น าท่านชมยานเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana)ยา่นท่องเท่ียว
หลกัท่ีตั้งอยใูจกลางเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นยา่นท่ีมีความโดด
เด่นในเร่ืองของอาคารสถาปัตยกรรมบา โร๊ค (Baroque Style)และสไตลนี์โอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซ่ึง
อาคารหลายหลงัไดช้ ารุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษท่ี 20 แต่ในช่วงหลงัๆก็ไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่อีก
คร้ัง  ไดเ้วลาน าท่านสู่ พลำซ่ำ เดอ อำร์ม หรือจตุัรัสเก่าแก่ท่ีสร้างเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมือง เพื่อใช้
ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกและโจรสลดัในอดีต น าท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารท่ีไดรั้บ
อิทธิพลในสมยัโคโลเนียล ยงัคงสีสันและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของ
ชาวยโุรปไดเ้ป็ นอยา่งดี น าท่านชม จัตุรัสซำนฟรำนซิสโก (San Francisco Square) ซ่ึงในอดีตเป็นสถานท่ี
ในการคา้ขายและเปล่ียนสินคา้ และเป็นท่ีเก็บสินคา้ในการคา้ขายทางเรืออีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม บ้ำนของ เช เกวำรำ (Che 
Guevara House)อีกหน่ึงวรีบุรุษชาวอาร์เจนตินาอนัเป็นท่ีรักยงิของชาวคิวบา แพทยแ์ละนกัปฏิวติัเพื่ออุดม
คติในการปฏิรูปการปกครองของคิวบา 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเท่ียวชม เมืองใหม่แห่งกรุงฮำวำนำ (Modern Havana) อนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัเพื่อยอ้นร าลึก
ถึงประวติัศาสตร์ของคิวบา น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์
สถานท่ีสร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อร าลึกถึงวรีบุรุษชาวคิวบา จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสแห่ง
กำรปฎวิตัิคิวบำ (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ไดเ้วลาน าท่าน ชม ถนน
มำเลคอน(Malecon)ถนนเลียบชายฝ่ังท่ีมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงหากมาในช่วงเยน็ๆจะพบวามี
ผูค้นออกมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนอยา่งคึกคกั ไม่วา่จะเป็นการปาร์ต้ีสังสรรค ์ตกปลา หรือแมแ้ต่การลง
เล่นน ้าทะเล นอกจากน้ีแลว้บนถนนมาเลคอนยงัเป็นท่ีตั้งของอาคารส าคญัๆเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ 
ตึกรามบา้นช่องเก่าแก่รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในสนามบิน 
20.20 ออกเดินทาง สู่กรุงปำรีส โดยสายการบิน Air France เท่ียวบินท่ี AF825 
วนัทีสิ่บเจ็ดของกำรเดินทำง /// ปำรีส-กรุงเทพมหำนคร 

11.15 เดินทางถึงกรุงปำรีส ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน 5 ชม. 

16.15 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Air France เทีย่วบินที ่AF166  



(ใช้เวลำบินประมำณ 11ชม.)  

วนัทีสิ่บแปดของกำรเดินทำง /// กรุงเทพมหำนคร 

09.05  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและประทบัใจยิง่ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

อตัรำค่ำบริกำร 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือเด็ก1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่1 ท่าน 309,000.-  

ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียวเพิ่มท่านละ 59,000.- 

เด็กต ่ากวา่12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก2 ท่าน) 309,000.- 


