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NT582
ทวัรเ์ปรู เขาสรีุง้ โบลเิวยี 11 วัน 7 คนื (TK)
ทัวรเ์ปรู , 11 วัน 7 คนื ,

Holiday Inn Bogota Airport Hotel  , Sonesta Cusco Hotel  , Sonesta Posada Puno Hotel  , Colchani Hotel
Luna Salada  , Las Posada Hotel Boutique

เปร ู- อสิตนับูล - โบโกตา - คูซโก ้- ภูเขาสายรุง้
ปูโน - ลอ่งเรอืทะเลสาบตติกิากา - กรงุลาปาซ - โบลเิวยี - มหาวหิารคนัดาลาเรยี

โบสถซ์านฟรานซสิโก - จตุรสัมรูลิโล - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั
นงัรถ 4 WD - เคเบลิคาร ์- เกาะปลา - ทะเลเกลอื Uyuni - อูยนู ิ- ลาปาซ  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - อสิตนับูล

07.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

09.25 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ



จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯมบีรกิารอาหารเชา้และอาหารกลางวัน ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุกี

15.50 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครอืง เทยีวบนิ TK800
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลูซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย

***อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศยั ภายในสนามบนิแหง่ใหมข่องอสิตนับูล
ซงึเป็นสนามบนิขนาดใหญท่มีสีงิอํานวยความสะดวกและรา้นคา้ปลอดภาษคีรบครนั ***

วนัท ี2
อสิตนับูล - โบโกตา (โคลอมเบยี)

01.45 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล (IST) สู ่สนามบนิโบโกตา (BOG) โดยเทยีวบนิ TK800 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 13.45 ชวัโมง)

07.30 น.
เดนิทางถงึสนามบนิโบโกตา นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเทยีวชม กรุงโบโกตา (Bogota) เมอืงหลวงของโคลอมเบยี 

นําทา่นชม จตัรุสัโบลวิาร ์(Plaza de Bolivar) ซงึตังอยู่ใจกลางเมอืง และยังเป็นทตัีงอนุเสาวรีย ์ไซมอน โบลวิาร์
ผูนํ้าแหง่การเคลอืนไหวใหป้ระเทศในเขตอเมรกิาใตป้ลดแอกตัวเองจากการเป็นเมอืงขนึของประเทศมหาอํานาจผูล้า่อาณานคิม
จนไดรั้บหรือทรีูจั้กในนาม “สงครามโบลวิาร”์ โดยศลิปินชาวอติาเลยีนไดเ้ป็นผูรั้งสรรคร์ูปปันนีในปี 1846
บรเิวณจัตรัุสแหง่นียังเป็นทตัีงของอาคารททํีาการของรัฐบาล โดยทางทศิเหนือเป็นทตัีงของพระราชวงัแหง่ความยุตธิรรม (Palace of
Justice) อาคารทเีปรียบเหมอืนสญัลักษณ์แหง่ความยุตธิรรมของประเทศ
สว่นทางทศิใตข้องจัตรัุสเป็นทตัีงของรัฐบาลและอาคารรัฐสภาของโคลอมเบยี

นําทา่นถ่ายรูปกับ หมูอ่าคารในแบบโคโลเนยีลสเปน ทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานและยังคงสภาพสมบรูณ์จวบจนปัจจบัุน
ทางตะวันออกของจัตรัุสเป็นทตัีงของ วหิารแหง่โบโกตา (Primary Cathedral of Bogota) เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ สรา้งในศตวรรษท ี17
และยังคงความงามจนปัจจบัุน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑท์องคํา (Gold Museum - El Museo del Oro) แหง่โคลอมเบยี
ซงึเรียกไดว้า่เป็นพพิธิภัณฑท์องคําทใีหญ่ทสีดุในโลก ภายในจัดแสดงขา้วของเครืองใช ้เครืองประดับ และ วัสดอุนืๆจากทองคําในชว่ง Pre-
Hispanic มชีนิงานล ้าํคา่จัดแสดงกวา่ 55,000 ชนิ นอกจากนีในสว่นชนัสอง และชนัสามของพพิธิภัณฑยั์งจัดแสดง
ขา้วของเครืองใชใ้นอดตีทสีามารถขดุพบในประเทศโคลอมเบยี สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมและการดํารงชวีติของชนเผา่พนืเมอืงในอดตี

นําทา่นเทยีวชม ยา่นแคนเดอลาเรยี (La Candelaria) ย่านประวัตศิาสตรอั์นเกา่แกแ่หง่กรุงโบโกตา
ทซีงึมกีารรักษาและบรูณะอาคารและสงิกอ่สรา้งเกา่แกนั่บรอ้ยปี รวมถงึโบสถท์มีอีายุกวา่ 400 รอ้ยปี

นําทา่นเขา้ชมความงามของ โบสถซ์านฟรานซสิโก (San Francisco Church)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Holiday Inn Bogota Airport Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
โบโกตา - คซูโก ้(เปรู)

เชา้
รับอาหารเชา้ แบบ Breakfast box



04.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโบโกตา เพอืเช็คอนิ

06.44 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคซูโก ้ประเทศเปรูโดยเทยีวบนิ AV145 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชวัโมง)

10.12 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิคซูโก ้

นําทา่นชม เมอืงคซูโก ้เมอืงหลวงของอาณาจักรอนิคา ทแีผข่ยายอํานาจจนกนิพนืท ี2 ใน 3 ของอเมรกิาใต ้ตังอยู่เหนือระดับน ้าํทะเลถงึ 3,400
เมตร และเป็นแหลง่อารยธรรมยุคกอ่นประวัตศิาสตรท์ลีกึลับน่าทงึ เป็นชมุชนเกา่แกข่องจักรวรรดอินิคาอันรุ่งเรือง
ซงึยังคงทงิร่องรอยความเจรญิไวใ้หเ้ห็นเป็นซากปรักหักพักโบราณและโบราณวัตถุตา่งๆ

นําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงคซูโก ้เมอืงทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1983

นําทา่นชม กําแพงหนิ หรือทรีูจั้กในนาม 12 Side Stone ทสีรา้งขนึโอบลอ้มเมอืงเกา่คซูโก ้กําแพงนีสรา้งจากภมูปัิญญาของชาวอนิคาโบราณ
โดยการนําหนิกอ้นใหญ่มาเรียงกันสรา้งเป็นกําแพงเมอืงขนาดใหญ่ นับได ้วา่เป็นอกีสงิมหัศจรรยข์องเมอืงเกา่คซูโก ้

นําทา่นสู ่จตัรุสัอารม์ (Arms Square) หรือทรีูจั้กในนาม จตัรุสันกัรบ (Square of the warrior) และเป็นทตัีงของ โบสถล์าคมัปาเนยี
(Church of la Compania de Jesus) โบสถแ์หง่นีสรา้งขนึในปี 1576 และไดรั้บการยกย่องวา่เป็นโบสถท์สีรา้งแบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล
บาโร๊คทสีวยงามคูเ่มอืงคซูโกม้านาน อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความประทับใจของเมอืงคซูโก ้
อดตีเมอืงราชธานีทรีุ่งเรืองทสีดุของอเมรกิาใต ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม วหิารโครคินัชา หรือทรีูจั้กในนาม วหิารพระอาทติย ์(Qoriqancha, The Sun Temple)
ทสีรา้งขนึเพอืถวายแดเ่ทพเจา้ดวงอาทติย์

จากนันสมัผัสกับความมหัศจรรยใ์นการกอ่สรา้งทแีข็งแรงของกําแพงเมอืงของชาวอนิคา กําแพงซคัเซฮวัมนั (Sacsayhuaman)
ทสีรา้งขนึเพอืป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกันแผน่ดนิไหว
สงิเหลา่นีไดแ้สดงถงึความเชยีวชาญดา้นวศิวกรรมของชาวอนิคาอย่างน่าประหลาดใจ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Sonesta Cusco Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ภเูขาสายรุง้ (Rainbow Mountain) - คซูโก้

เชา้
รับอาหารเชา้ แบบ Breakfast Box

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาสรีุง้ (Apu Winicunca) หรือทรีูจั้กในนาม Rainbow Mountain แหง่ประเทศเปรู ตังอยู่บนเทอืกเขาแอนดสี
ทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้ของประเทศเปรู ซงึอยู่ทรีะดับความสงู 5,000 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล รวิสเีขยีวคราม ม่วงอ่อน และสทีอง
ซงึทอดเรียงรายไปตามแนวเขา ทําใหเ้กดิเป็นภเูขาสายรุง้นัน เกดิจากการผสมตัวของแร่ธาตตุา่ง  ๆมาเป็นระยะเวลาหลายลา้นปี
(การเดนิทางไปชมภเูขาสรีุง้ตอ้งตนืแตเ่ชา้มดื ซงึไกดท์อ้งถนิจะทําการนัดเวลาอกีครัง
ทังนีขอใหท้า่นประเมนิร่างกายในการเดนิทางในระดับความสงูประมาณ 4,500 - 5,000 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล หากลกูคา้ทา่นใดไม่ไหว
แนะนําใหร้อคณะทัวรแ์ละเดนิเลน่ในเมอืงคซูโกแ้ทน)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Picnic

บา่ย
นําทา่นเดนิแทรกกงิขนึภเูขาสรีุง้ หรือ หากทา่นใดเดนิไม่ไหว จะมมีา้ของชาวบา้นคอยใหบ้รกิารนักทอ่งเทยีว (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 20-30 USD



ตอ่ทา่น ซงึไม่ไดร้วมในคา่ทัวร)์ เมอืถงึภเูขาสรีุง้ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและดมืด่าํกับธรรมชาตแิหง่เทอืกเขาแอนดสี
ทรัีงสรรคส์สีนัตระกานตาใหนั้กทอ่งเทยีวไดม้าสมัผัสและมาเยือน

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงคซูโก้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Sonesta Cusco Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
คซูโก ้- ปูโน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปูโน (Puno) เป็นเมอืงทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเปรู ตังอยู่บนชายฝังของทะเลสาบตติกิากา
เป็นเมอืงหลวงของแควน้ปโูนและจังหวัดปโูน มปีระชากรราว 100,000 คน เมอืงกอ่ตังในปี ค.ศ. 1668 โดยผูสํ้าเร็จราชการเปโดร เฟรนั์นเดซ เด
กัสโตร ในฐานะเมอืงหลวงของจังหวัดเปาการโ์กยา ในชอื ซานควนเบาตสิตาเดปโูน ตอ่จากนันเปลยีนชอืมาเป็น ซานการโ์ลสเดปโูน
เพอืเป็นเกยีรตแิกพ่ระเจา้การโ์ลสท ี2 แหง่สเปน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพและทวิทัศนอั์นสวยงามแหง่เทอืกเขาแอนดสี ประเทศเปรู

ระหวา่งการเดนิทาง นําทา่นแวะชม เมอืง Andahuaylillas และ เมอืง Pucara ซงึเป็นเมอืงสําคัญของอาณาจักรอนิคา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงปูโน เมอืงทรีะดับความสงูกวา่น ้าํทะเล 3,830 เมตร หากมเีวลา

นําทา่นถ่ายรูปกับ จตัรุสั Plaza Republicana de Puno หรือ จตัรสัอสิรภาพแหง่ปูโน

จากนันนําทา่นถ่ายภาพกับ หมูอ่าคารโบราณ และ โบสถป์ระจําเมอืงปูโน อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ผอ่นคลายอริยิาบถตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Sonesta Posada Puno Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ลอ่งเรอืทะเลสาบตติกิากา - ลาปาซ (โบลเิวยี)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

07.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบตติกิากา (Titicaca lake) ตังอยู่บนเทอืกเขาแอนดสี ระหวา่งพรมแดนของประเทศโบลเิวยี (แควน้ลาปาซ) และเปรู
(แควน้ปโูน) ถอืไดว้า่เป็นทะเลสาบทสีงูทสีดุในโลก มคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลเฉลยี 3,810 เมตร
และยังเป็นทะเลสาบน ้าํจดืขนาดใหญ่ทสีดุในอเมรกิาใตเ้มอืเทยีบจากปรมิาณน ้าํ ซงึปรมิาณน ้าํมากมายเหลา่นีมาจากแม่น ้าํสายหลัก 5 สาย
ธารน ้าํแข็งทลีะลาย น ้าํฝน และลําธารขนาดเล็กอกีกวา่ 20 แหง่ กอ่นทจีะไหลลงสูแ่ม่น ้าํรโิอ เดอ ซากัวเดโร
รวมแลว้ทะเลสาบแหง่นีมพีนืททัีงหมดประมาณ 8,372 ตารางกโิลเมตร

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ ลอ่งเรอืในทะเลสาบตติกิากา จากฝังเปรูเดนิทางขา้มพรมแดนไปยังอกีฟากหนงึของทะเลสาบตติกิากา
เขา้สูป่ระเทศโบลเิวยี ณ เมอืงโคปาคาบานา หมู่บา้นสวยรมิฝังทะเลสาบตติกิากา รมิพรมแดน เปรู-โบลเิวยี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ



บา่ย
หากมเีวลานําทา่นแวะนมัสการรูปปันศักดสิทิธ ิพระแมม่ารแีหง่คนัดาลาเรยี (Virgin de la Candelaria) หรือ พระแมส่ดํีา (Dark Virgin or
Black Madonna) ท ีมหาวหิารคันดาลาเรีย

นําทา่นแวะชม โขดหนิรูปเสอืพมูา่ ซงึเป็นทมีาของชอืทะเลสาบตติกิากา

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงลาปาซ เมอืงหลวงทสีงูทสีดุในโลกแหง่ประเทศโบลเิวยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Las Posada Hotel Boutique / Stannum Boutique Hotel หรือเทยีบเทา่
**กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กเพอืพักคา้ง 1 คนืททีะเลเกลอื อูยูน ิกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้โีรงแรมเทา่นัน**

วนัท ี7
ทะเลเกลอื Uyuni ทะเลเกลอืทใีหญท่สีดุในโลก

เชา้
รับอาหารเชา้ แบบ Breakfast Box

05.00 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิลาปาซ

08.05 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิลาปาซ (Lapas) สู ่สนามบนิอยููน ิ(Uyuni) โดยเทยีวบนิ Z8 308

09.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอยููนิ

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์นงัรถ 4 WD มุ่งหนา้สู ่ทะเลสาบน้าํเค็มอยููน ิ(Uyuni) พนืทซีงึเวงิวา้งกวา้งใหญ่สดุลกูหลูกูตา โดยมนี ้าํทะเลตนืๆ
ทขัีงอยู่ทพีนื ไดส้ะทอ้นฟ้าสคีรามเบอืงบน ทังยังทอดตัวยาวไปจรดกับแผน่ฟ้ายังทแีหง่หนงึไกลลบิ  ๆสดุสายตา
ทําใหส้ถานทแีหง่นีเสมอืนแดนสวรรคใ์นความคดิของใครหลายคน ทะเลสาบน้าํเค็มอยููน ิ(Uyuni) เป็นทะเลสาบน้าํเค็ม หรือ ทะเลสาบแหง้
(salt flat หรอื dry lake) ทใีหญ่ทสีดุในโลก ดว้ยพนืทปีระมาณ 11,000 ตารางกโิลเมตร และอยู่เหนือระดับน ้าํทะเลราว 3,600 เมตร
บนเทอืกเขาแอนดสี ทางตะวันตกเฉียงใตข้องโบลเิวยี ดว้ยความสงูถงึเพยีงนีจงึราวกับวา่ Uyuni เป็นดนิแดนทอียู่ทา่มกลางฟากฟ้าและกอ้นเมฆ
ยามปกตจิะเป็นพนืทรีาบขนาดใหญ่ทมีนี ้าํทะเลขังอยู่เพยีงตนื  ๆสว่นในบางฤดู
น ้าํอาจระเหยออกจนกลายเป็นทะเลเกลอืขาวโพลนซงึใหค้วามสวยงามไปอกีแบบ

อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ครังหนงึในชวีติทไีดม้าเยือน ทะเลเกลอืหรอืทะเลสาบน้าํเค็มทใีหญท่สีดุในโลก
พรอ้มเก็บภาพผนืน ้าํสะทอ้นอันสวยงามทเีป็นเอกลักษณ์ของทะเลเกลอืแหง่นี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบกลอ่ง Pinic Box

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อนิคาฮวัซ ิ(Incahuasi Island) หรือทรีูจั้กในนาม เกาะปลา (Fish Island)
เป็นเกาะหนิทเีกดิขนึใจกลางทะเลเกลอืแหง่นีเกดิจากการทับถมของซากปะการังเป็นเนนิขนึมา
เรียกไดว้า่เป็นเนนิหนิเดยีวทเีกดิขนึในบรเิวณทะเลสาบเกลอืแหง่นี และเป็นเนนิทเีต็มไปดว้ยตน้กระบองเพชร
นําทา่นถ่ายรูปความมหัศจรรยท์างธรรมชาตอิกีแหง่ของทะเลเกลอื

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นกลับสูโ่รงแรมทพัีก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Colchani Hotel Luna Salada (Salt Hotel) ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่



วนัท ี8
อยููน ิ- ลาปาซ - โบโกตา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิลาปาซ

10.15 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอยููน ิ(Uyuni) สู ่สนามบนิ ลาปาซ (Lapas) โดยเทยีวบนิ….

11.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิลาปาซ แวะเปลยีนเทยีวบนิ

บา่ย
นําทา่นสู ่กรุงลาปาซ เมอืงหลวงประเทศโบลเิวยี ไดรั้บเลอืกเป็น 1 ใน 7 เมอืงมหัศจรรยแ์หง่ใหม่ของโลกในปี 2014 ทังนีกรุงลาปาซ
เป็นเมอืงทตัีงสงูทสีดุในโลก ซงึเมอืงหลวงแหง่นีตังอยู่บนเทอืกเขาแอนดสี สงูเหนือกวา่ระดับน ้าํทะเล 3,650 เมตร

นําทา่นชม จตรุสัมูรลิโล (Plaza Murillo) จัตรัุสใจกลางเมอืงอันเป็นทตัีงของอาคารรัฐสภาและหน่วยงานราชการตา่ง  ๆตลอดจบ
โบสถเ์กา่แกป่ระจําเมอืง

นําทา่นถ่ายรูปกับ โบสถซ์านฟรานซสิโก (San Francisco Church) อาคารรัฐสภา และ สถานททีางราชการทสํีาคัญทยัีงคงสถาปัตยกรรม
โคโลเนียลอันสวยงาม

จากนันนําทา่นขนึ เคเบลิคาร ์(Cable Car) เพอืชมความสวยงามของเมอืงหลวงลาปาซ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทา่นสูโ่รงแรมเพอืพักผอ่น เนืองจากมเีทยีวบนิกลางคนื เพอืมุ่งหนา้สูโ่บโกตา

ทพีกั
Las Posada Hotel Boutique / Stannum Boutique Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
ลาปาซ - โบโกตา - อสิตนับูล

00.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลาปาซ

03.31 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิโบโกตา โดยเทยีวบนิ..... (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.45 ช.ม.)

05.13 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโบโกตา

นําทา่นเช็คอนิ สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์

09.00 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิโบโกตา สู ่สนามบนิอสิตนับูล (ใชเ้วลาบนิประมาณ 16.25 ช.ม.)

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่าํ บนเครืองบนิ

วนัท ี10
อสิตนับูล



09.25 น.
เดนิทางถงึ นครอสิตนับูล ประเทศตรุกี

นําทา่น ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา (The Black sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara)
ความยาวทังสนิประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตังแต ่500 เมตรจนถงึ 3 กโิลเมตร
ถอืวา่สดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทนีี นอกจากความสวยงามแลว้
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตังเรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี
วา่กันวา่จนกระทังถงึยุคของการนําเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่กรุงอสิตันบลูถูกถลม่จนเสยีหายอย่างหนักมากอ่นเลย
ทังนีเป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเอง ปี ค.ศ. 1973
มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซงึทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหวา่งฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ
ขณะทลีอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไม่วา่จะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช ่หรือ บา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี
ซงึลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทังสนิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

14.30 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิอสิตนับูล

อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีตามอัธยาศัย
(หากทา่นไม่ตอ้งการทอ่งเทยีวอสิตันบลูในวันนี ทางทัวรทํ์าเงนิคนืใหท้า่นละ 1,000 บาท กรุณาแจง้ลว่งหนา้)

17.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK58 (ใชเ้วลาบนิ 8 ชวัโมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํระหวา่งเทยีวบนิ

วนัท ี11
อสิตนับูล - กรุงเทพมหานคร

07.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ปรู
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี9 กรกฎาคม 2562 เวลา 22:28 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ปรู

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• ราคาอาจมกีารปรบัขนึ - ลง ตามราคาน ้าํมนัทปีรบัขนึลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทสีายการบนิประกาศปรบั และทมีเีอกสารยนืยันเท่านัน (คดิ ณ วันท  ี13
มถินุายน 2562)

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK/AV/OB (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าํหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ใบ)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ

อัตรานไีมร่วม

• คา่วซีา่โคลอมเบยี ประมาณ 3,000 บาท

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์คา่เครอืงดมืมนิบิารแ์ละคา่ใชจ้่ายอนืๆทมีไิดร้ะบุ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

งวดท  ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 100,000 บาท/ทา่น
งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (เฉพาะกรณไีมไ่ดม้คีา่ใชจ้่ายใดๆเกดิขนึ) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทางแนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้งพัก

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM)
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )



• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่ โคลอมเบยี และ โบลเิวยี
ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10 วัน สถานฑูตไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันันถา้ท่านรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในช่วงทที่านจะเดนิทางมาดว้ย

**การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบ และกรณุาอยา่ดอืและยดึตดิกบัการยนืในสมยักอ่น**
• หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขนึไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6
เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาใบมรณะบัตร

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์: (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั -เดก็ เดนิทางกบับดิา
มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
(ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)



• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)
• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
15 วนันับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสําเนา 15 วนักอ่นยนืวซีา่)
• *** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน ***

• หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี
ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชี

• บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี
• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่
• สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน

• หมายเหต ุหากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี

• 1. หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย)

• 2. กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั

กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 
-จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน
-หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2
**** (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)****
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