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สถานที่ตัง้  ฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้  

- ทางทิศเหนือจรดทะเลแคริบเบียน  
- ทิศใต้ติดตอ่กบัเอกวาดอร์และเปรู  
- ทิศตะวนัออกตดิตอ่กบัเวเนซเุอลาและบราซลิ 
- ทิศตะวนัตกตดิตอ่กบัปานามาและมหาสมทุรแปซิฟิก 



ช่ือประเทศ "โคลอมเบีย (Colombia)" มาจากช่ือของนกัส ารวจคริสโตเฟอร์ โคลมับสั (กริสโตบลั โก
ลอน ในภาษาสเปน และ กริสโตโฟโร โกลอมโบ ในภาษาอิตาลี) ถกูน ามาใช้โดยนกั
ปฏิวตัิฟรันซสิโก เด มีรันดาซึง่เขาใช้อ้างองิถึง "โลกใหม่" โดยเฉพาะดนิแดนและอาณา
นิคมอเมริกนัทัง้หมดท่ีอยูภ่ายใต้การปกครองของสเปนและโปรตเุกส ช่ือนีไ้ด้มาเป็นช่ือ
ของสาธารณรัฐโคลอมเบียในปี พ.ศ. 2362 ซึง่ประกอบด้วยดนิแดนของประเทศ
โคลอมเบีย เวเนซเุอลา เอกวาดอร์ และปานามาในปัจจบุนั 

สถานภาพสาธารณรัฐแห่งนีส้ิน้สดุลงในปี พ.ศ. 2373 เม่ือเวเนซุเอลาและเอกวาดอร์             
ขอแยกตวัออกไป สว่นจงัหวดักนุดนิามาร์กา (Cundinamarca) ก็กลายเป็นประเทศใหม่
ในช่ือ สาธารณรัฐนิวกรานาดา (República de la Nueva Granada) ตอ่มา พ.ศ. 2406 
นิวกรานาดาเปลีย่นช่ือทางการของตนเป็น สหรัฐโคลอมเบีย (Estados Unidos de 
Colombia) และในปี พ.ศ. 2429 ก็ได้เปลีย่นเป็นช่ือท่ีใช้ในปัจจบุนัคือสาธารณรัฐ
โคลอมเบีย 

พืน้ที่   1.1 ล้านตารางกิโลเมตร 

ภาษาราชการ  ภาษาสเปน 

ภมิูอากาศ อากาศร้อนชืน้ในพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของประเทศ โคลอมเบยีมี 2 ฤดกูาล คือ ฤดร้อน 
(verano) และฤดหูนาว (invierno) ซึง่จะมีฝนตก แตร่ะดบัความสงูรวมทัง้เทือกเขาเป็น
ตวัแปรส าคญัท่ีจะก าหนดภมูิอากาศในสว่นตา่งๆของประเทศ ได้แก่ 1) พืน้ท่ีร้อยละ 80 
ของประเทศท่ีมีระดบัความสงูไมเ่กิน 1,000 เมตร มีภมูอิากาศอบอุน่ อณุหภมูิสงูเกิน
กวา่ 24 องศาเซลเซียส 2) พืน้ท่ีร้อยละ 10 ของประเทศท่ีมีระดบัความสงูปานกลางคอื
ระหวา่ง 1,000 – 2,000 เมตร มีอนุหภมูิเฉลี่ยท่ี 7 – 24 องศาเซลเซียส 3) ในพืน้ท่ีท่ีมี
ระดบัความสงูเกิน 2,000 เมตรขึน้ไป อากาศจะยิง่หนาวเย็นขึน้ ประมาณ 12 – 17 องศา  

 พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของโคลอมเบียท่ีมีเทือกเขาแอนดีสพาดผา่นและมีประชากรหนาแน่น
ท่ีสดุหรือเรียกว่า Andean Region จะมีฤดรู้อน 2 ช่วงคือ เดือนธนัวาคม – เดือนมีนาคม 
และเดือนกรกฎาคม - เดือนสงิหาคม 

ในขณะท่ีพืน้ท่ีทุ่งหญ้ายาโนสฝ่ังตะวนัออกคอ่นไปทางใต้ซึง่เป็นท่ีราบส าหรับท าปศสุตัว์
และเกษตรกรรมจะมีฤดรู้อนเพียง 1 ครัง้คือตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม – เดือนมีนาคมและช่วง



ท่ีเหลือของปีเป็นฤดหูนาว สว่นพืน้ท่ีป่าอะเมซอนไมมี่รูปแบบภมูิอากาศท่ีชดัเจนแตม่กัมี
ฝนตกตลอดทัง้ปี 

 กรุงโบโกตาอยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล 2,640 เมตร นกัท่องเท่ียวควรระมดัระวงัอาการป่วย
จากการขึน้ท่ีสงู (altitude sickness) ซึง่อาจต้องใช้เวลาปรับตวัประมาณ 1 - 2 วนั 

 เมืองการ์ตาเฆนา (Cartagena) ฝนตกเกือบตลอดปี ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม - 
พฤศจิกายน 

 ฤดกูาลท่ีเหมาะส าหรับการท่องเท่ียว คือ ฤดรู้อนท่ีไม่มีฝน ชว่งเดือนธนัวาคม - มีนาคม
และช่วงเดือนกรกฏาคม – เดอืนสงิหาคม และช่วงเดือนมิถนุายน - สงิหาคมท่ีกรุง
โบโกตา เพราะเป็นฤดท่ีูเต็มไปด้วยเทศกาลและงานร่ืนเริงตา่งๆ 

วันชาต ิ  20 กรกฎาคม (วนัประกาศเอกราช) 

เมืองหลวง  กรุงโบโกตา (Bogotá) 

ประชากร  47,704,427 คน (ท่ีมา: World Bank ปี พ.ศ. 2555)  

การศึกษา  ร้อยละ 90.4 

เชือ้ชาต ิ ลกูผสมสเปน อินเดียนแดง 58% ผิวขาว 20% ลกูผสมระหวา่งผิวขาวกบันิโกร 14% ผิว
ด า 4% ลกูผสมระหวา่งผิวด ากบัอเมอรินเดียน 3% และอเมอรินเดียน 1% 

ศาสนา   ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ร้อยละ 90 ศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 10 

สกุลเงนิ  เปโซโคลอมเบยี (Colombian Peso; COP) 

 อตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เท่ากบั 1,905.96 เปโซโคลอมเบีย (COP) 

 (อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี 30 พ.ค. พ.ศ. 2557 จากเว็บไซต์ธนาคารกลางแห่ง
โคลอมเบีย Banco Central de Colombia) 

เวลา   UTC/GMT -5 hours (ช้ากวา่ประเทศไทย 12 ชัว่โมง) 

เขตเวลา COT (Colombia Time) 



การเมือง รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยฝ่ายบริหารมีอ านาจมาก
ท่ีสดุในโครงสร้างการปกครองประเทศ     
 ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีด ารงต าแหนง่ประมขุของรัฐและหวัหน้าคณะรัฐบาล 
นอกจากนีย้งัเป็นผู้แตง่ตัง้คณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดแีละรองประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตัง้ในระบบคะแนนนิยม วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี (สามารถด ารงต าแหนง่
เป็นวาระท่ี 2 ได้)         

ฝ่ายนิติบญัญตัิ ระบบ 2 สภา (Bicameral Congress) ประกอบด้วย  
(1) Senate หรือ Senado จ านวน 102 ท่ีนัง่ สมาชิกมาจากการเลือกตัง้ในระบบคะแนน
นิยม วาระการด ารงต าแหนง่ 4 ปี และ (2) Chamber of Representatives หรือ 
Camera de Representantes จ านวน 166 ท่ีนัง่ มาจากการเลือกตัง้ในระบบคะแนน
นิยม วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี       

ฝ่ายตลุาการ ประกอบด้วยศาลสงูสดุท่ีมีอ านาจในระดบัเดียวกนั 4 ศาล ได้แก่ 
(1) Supreme Court of Justice หรือ Corte Suprema de Justicia เป็นศาลสงูสดุด้าน
คดีอาชญากรรม (2) Council of State ซึง่เป็นศาลสงูสดุด้านกฎหมายปกครอง (court of 
administrative law) (3) ศาลรัฐธรรมนญู (Constitutional Court) และ (4) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (Superior Judicial Council) 

ระบบกฎหมาย  กฏหมายลายลกัษณ์อกัษร ได้รับอิทธิพลมาจากประมวลกฏหมายของสเปนและ 
   ฝร่ังเศส 

ข้อมูล/ตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ (สถิตปีิ พ.ศ. 2555) 

GDP   369.606 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ท่ีมา: World Bank) 

GDP Growth  ร้อยละ 4.21 (ท่ีมา: World Bank) 

GDP Per Capita 7,747.84 ดอลลาร์สหรัฐ (ท่ีมา: World Bank)  

อัตราเงนิเฟ้อ  ร้อยละ 1.9 (ปี พ.ศ. 2556 ท่ีมา: EIU) 

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 9.7 (ปี พ.ศ. 2556 ท่ีมา: EIU) 



ทรัพยากรธรรมชาต ิ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหลก็ นิเกิล ทองค า ทองแดง มรกต พลงังานน า้ 

อุตสาหกรรม สิง่ทอ อาหาร น า้มนั เสือ้ผ้าและรองเท้าถงุเท้า เคร่ืองดืม่ เคมีภณัฑ์ ซีเมนต์ ทองค า ถ่าน
หิน มรกต 

ผลิตผลทางเกษตร กาแฟ ดอกไม้ กล้วย ข้าว ยาสบู ข้าวโพด อ้อย โกโก้ ถัว่ พืชผกั ผลติภณัฑ์จากป่า กุ้ง 

สินค้าน าเข้า  มลูคา่รวมประมาณ 58 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ท่ีมา: World Bank) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อปุกรณ์อตุสาหกรรม อปุกรณ์การขนสง่ สินค้า
บริโภค ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ  เชือ้เพลงิ  ไฟฟ้า เคมีภณัฑ์ โลหะตา่งๆ พลาสตกิและ
ยาง ฯลฯ 

สินค้าส่งออก  มลูคา่รวมประมาณ 60 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ท่ีมา: World Bank) 

เชือ้เพลงิ ปิโตรเลียม ถ่านหิน (ประมาณร้อยละ 65 ของการสง่ออกทัง้หมด) กาแฟ ผกั 
หินและแก้ว นิเกิล มรกต เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม กล้วย ดอกไม้ ฯลฯ 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ สนิค้าน าเข้า – สหรัฐอเมริกา จีน เม็กซโิก บราซลิ อาร์เจนตนิา 

  สนิค้าสง่ออก – สหรัฐอเมริกา จีน สเปน ปานามา เวเนซเุอลา 

การค้าระหว่างไทยกับโคลอมเบีย  

ไทยและโคลอมเบียมีมลูคา่การค้ารวม 294.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปี พ.ศ. 2556 ไทยได้ดลุการค้า 
205.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์) 

มูลค่าการส่งออกของไทยไปโคลอมเบีย 249.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สินค้าส่งออกของไทยไปโคลอมเบีย รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ ผลติภณัฑ์จากยาง
เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ ตวัจดุไฟและลกูสบู 
จกัรยานยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ เม็ดพลาสตกิ   ไหม
พรม เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองปรับอากาศ ผ้าผืน เคมีภณัฑ์ ฯลฯ 

มูลค่าการน าเข้าของไทยจากโคลอมเบีย 44.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 



สินค้าน าเข้าของไทยจากโคลอมเบีย สตัว์และผลิตภณัฑ์จากสตัว์ สารเคมี เหลก็และเหลก็กล้า อญั
มณี เงินและทองค าแทง่ ผ้า เวชภณัฑ์และเภสชัภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ สนิแร่โลหะ เศษโลหะ กาแฟชาและ
เคร่ืองเทศ ปุ๋ ยและยาฆา่แมลง สบู ่ผงซกัฟอกและเคร่ืองส าอาง 
ผกัและผลไม้ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจกัรไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ ฯลฯ 

ข้อมูล/ค าแนะน าส าหรับคนไทยที่เดนิทางไปโคลอมเบยี 

ก่อนการเดนิทาง 

ผู้ ท่ีจะเดนิทางไปโคลอมเบียต้องมีหนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายเุกิน 6 เดอืน และต้องฉีดวคัซีนป้องกนัไข้
เหลือง ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั ควรเตรียมยารักษาโรคและยาประจ าตวัไปให้เพียงพอ ถ้าเป็นไปได้ควร
มีใบรับรองแพทย์หรือใบสัง่ยาชนิดท่ีน าไปด้วย 

ผู้ ถือหนงัสือเดนิทางทตูและราชการสามารถเดนิทางเข้าสาธารณรัฐโคลอมเบียโดยไมต้่องขอวีซา่ และ
พ านกัได้ไม่เกิน 90 วนั เน่ืองจากไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ ถือหนงัสือเดนิทางทตูและ
ราชการกบัสาธารณรัฐโคลอมเบีย ส าหรับผู้ ถือหนงัสือเดนิทางธรรมดาจะต้องขอวีซา่จากสถานเอกอคัรราชทตู
โคลอมเบียประจ าประเทศไทย หมายเลขโทรศพัท์ +66 21688715-17 

การเตรียมเอกสารอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการย่ืนขอวีซา่ส าหรับท่องเท่ียว TP11 สามารถกรอกข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์ 
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml  ซึง่การขอวีซา่มีคา่บริการ 130 
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาน 4,230 บาท; อตัราแลกเปลี่ยนเดือนพฤษภาคม 2557) 

การซือ้บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ จ าเป็นจะต้องเป็นบตัรโดยสารเท่ียวไป-กลบั เพราะหากซือ้บตัรแบบเดินทาง
เข้าขาเดียวอาจเกิดปัญหาท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของโคลอมเบยีได้ 

การเข้าเมือง 

 หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ให้เก็บรักษาเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีให้ดี 
เพราะจ าเป็นต้องใช้เม่ือเดนิทางออกจากประเทศและหากคืนเอกสารจะสามารถลดคา่ภาษี (departure tax) ได้ 

 

 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml


เม่ือเดนิทางถึงโคลอมเบยี 

 สนามบนินานาชาตเิอลโดราโด ณ กรุงโบโกตา (Aeropuerto El Dorado หรือ El Dorado International 
Airport) เป็นสนามบนิท่ีอยูห่่างจากตวัเมืองไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นเวลา 20 นาที หากเดนิทางโดยแท็กซี ่ 
ควรเตรียมเงิน 1 - 2 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตดิตวัไว้ ในกรณีต้องการใช้รถเขน็ในสนามบนิ  

ภาษา 

 คนท้องถ่ินใช้ภาษาสเปนในการสื่อสาร คนสว่นใหญ่ไมใ่ช้ภาษาองักฤษในการสื่อสาร ดงันัน้การศกึษา
ภาษาสเปนพืน้ฐานก่อนการเดินทางจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

ความปลอดภยั 

โดยทัว่ไปแล้ว โคลอมเบียเป็นประเทศท่ีมีความปลอดภยัส าหรับนกัทอ่งเท่ียว การเดนิทางทางรถยนต์ผา่น
เมืองตา่งๆ มีความปลอดภยั โดยเฉพาะเมืองท่องเท่ียวใหญ่ๆ เชน่ โบโกตา เมเดยิน การ์ตาเฆนา ซานตา มาร์ตา 
อยา่งไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวควรเดินทางโดยมีมคัคเุทศก์หรือผู้น าท่องเท่ียวท้องถ่ิน ซึง่นอกจากจะสามารถแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัได้ดีแล้ว ยงัช่วยไม่ให้หลงทาง เพราะภมูิประเทศของโคลอมเบียมีความสลบัซบัซ้อน 
อาจหลงทางได้ง่าย  

การเดนิทางระยะไกลด้วยรถบสัควรระมดัระวงัมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากท่ีท่ารถ (Terminal de 
Transportes) เป็นท่ารถขนาดใหญ่ มีคนจ านวนมากท าให้อาจมีมิจฉาชีพ เชน่ นกัล้วงกระเป๋าและโจรวิ่งราวแฝง
ตวัอยู ่

การเดนิทางด้วยแท็กซี่ควรเรียกรถผา่นการโทรศพัท์ ซึง่ทางบริษัทจะบอกหมายเลขรถให้ทราบก่อน และ
เม่ือรถมารับ คนขบัจะถามหมายเลขสองหลกัสดุท้ายของเบอร์โทรศพัท์ท่ีใช้โทรเรียก เน่ืองจากมีมิจฉาชีพจ านวน
ไม่น้อยท่ีปลอมเป็นคนขบัแท็กซี่ เพื่อปล้นผู้ โดยสาร 

ภยัธรรมชาต ิ

 บริเวณท่ีราบสงูมีการระเบิดของภเูขาไฟ บางครัง้เกิดแผน่ดนิไหวและดินถลม่ มีฤดแูล้งเป็นช่วงๆ ฤดกูาล
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 

 

 



สกุลเงนิ/การช าระเงนิ 

โคลอมเบียใช้สกลุเงินเปโซโคลอมเบีย (Colombian Peso; COP) อตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) เท่ากบั อตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เท่ากบั 1,905.96 เปโซโคลอมเบีย (COP) (อตัรา
แลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี 30 พ.ค. พ.ศ. 2557 จากเว็บไซต์ธนาคารกลางแห่งโคลอมเบีย Banco Central de 
Colombia)  เทียบเป็นเงินไทยคือ 1 บาท ประมาณ 61 เปโซโคลอมเบยี 

 การจ่ายเงินควรใช้บตัรเครติด บตัรเดบติ และเงินสดทัง้ในสกลุท้องถ่ินและเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ มากกวา่ใช้
เช็คของนกัท่องเท่ียว (Traveler’s  Cheque) เน่ืองจากเช็คของนกัท่องเท่ียวไมค่อ่ยได้รับความนิยมแพร่หลายนกั 
อาจประสบปัญหาได้ การเบกิเงินท่ีตู้กดเงินสดอตัโนมตัิ (ATM) ด้วยบตัรเดบติจะมีคา่ธรรมเนียมต ่าท่ีสดุ บตัรท่ี
เป็นท่ียอมรับมากท่ีสดุคือ Visa และรองลงมาคือ Master Card อยา่งไรก็ดี ไม่ควรพกเงินสดตดิตวัในปริมาณ
มากๆ  

การแลกเงนิ 

 Bancolombia และ Banco Unión Colombiano เป็นธนาคารหลกั 2 แห่งส าหรับการแลกเปลี่ยนเงินและ
การท าธุรกรรมทางการเงิน และยงัสามารถแลกเงินได้ตามสถานท่ีรับแลกเงิน (casas de cambio) ทัว่ไปตาม
โรงแรมท่ีพกั หรือท่ีสนามบนิ ห้ามแลกเงินข้างทางโดดเด็ดขาดเน่ืองจากเป็นไปได้มากท่ีจะได้รับธนบตัรปลอมและ
เสี่ยงตอ่การถกูชิงทรัพย์ 

การใช้โทรศัพท์ 

 การโทรศพัท์จากโคลอมเบยีมาประเทศไทย 

กด 001 (หมายเลขโทรทางไกล) -  66 - รหสัพืน้ท่ี (กรุงเทพฯ กด 2 )– หมายเลขโทรศพัท์บ้าน 

และ 001 - 66 – หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 9 หลกั 

 การโทรศพัท์จากประเทศไทยไปโคลอมเบยี 

 กด 001 (หมายเลขโทรทางไกล) - 57 – รหสัพืน้ท่ี – หมายเลขโทรศพัท์ 

 การใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของไทยในโคลอมเบีย 



 บริษัทคูส่ญัญาของเครือข่าย AIS คือ  CLARO (Comunicacion Celular Comcel S.A.)และ TIGO 
Colombia Movil S.A. และบริษัทคูส่ญัญาของเครือข่าย DTAC คือ CLARO (Comunicacion Celular Comcel 
S.A.)  

 ซมิโทรศพัท์ในโคลอมเบีย ราคาประมาณ 3,000 เปโซโคลอมเบีย และต้องเตมิเงินขัน้ต ่า 1,000 เปโซ
โคลอมเบีย มีระยะเวลาใช้งานได้ 60 วนั 

 หมายเลขฉกุเฉินในสาธารณรัฐโคลอมเบีย 

156 – ต ารวจ     
132 – รถพยาบาล    
119 – ดบัเพลงิ          
127 – อบุตัิเหตบุนท้องถนน   
165 – การตอ่ต้านการลกัพาตวั 

  

กระแสไฟฟ้า  110V 60Hz 

Type A     Type B 

  

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงโบโกตา 

 รถประจ าทาง ท่ีท่ารถ (Terminal de Transportes)  เป็นท่ารถบสัเดนิทางระยะไกล มีรถออกไปยงัเมือง
ตา่งๆ ทกุๆ 1 ชัว่โมง 

 แท็กซี่ ราคาขัน้ต ่าคือ 3,600 เปโซโคลอมเบีย เพิ่มขึน้ครัง้ละ 72 เปโซโคลอมเบีย ทกุๆ 100 เมตรหรือทกุ 
30 วินาทีและในเวลากลางคืนในช่วง 20.00 – 05.00 น. คา่แท็กซี่จะเพิ่มขึน้ 1,700 เปโซ หากเรียกจากหรือไป
สนามบนิมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มอีกครัง้ละ 3,600 เปโซโคลอมเบยี หากเรียกแท็กซี่ทางโทรศพัท์มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มอีก 600  
เปโซโคลอมเบยี (ข้อมลูตามอตัราคา่แท็กซี่ กรุงโบโกตาปรับใหมล่า่สดุประจ าปี 2014) แท็กซี่ท่ีมีใบอนญุาตถกูต้อง
จะมีใบแจ้งอตัราคา่โดยสารติดไว้ท่ีหลงัเบาะคนขบั ควรให้พนกังานโรงแรมเรียกแท็กซี่จากบริษัทท่ีน่าเช่ือถือให้ 



จกัรยาน กรุงโบโกตาเป็นเมืองหลวงท่ีได้รับการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งจกัรยาน มีท่ีมาจากนโยบายปิด
ถนนหรือ Ciclovía ซึง่ริเร่ิมขึน้มาในกรุงโบโกตาตัง้แต ่พ.ศ. 2519 โดยปิดถนนบางสายทกุวนัอาทิตย์หรือวนัหยดุ 
เพื่อให้ประชาชนได้ออกมาเดนิเลน่ ข่ีจกัรยาน เลน่สเกต หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกนั และเน่ืองจากมีทางส าหรับ
จกัรยานอยูร่อบเมืองโบโกตา ท าให้สามารถเดินทางโดยจกัรยานได้อยา่งปลอดภยั 

ระบบโครงขา่ยจกัรยานในโบโกตามีผงัท่ีแบง่ออกเป็น 3 ระดบัคือ     
โครงข่ายหลกั เช่ือมโยงศนูย์กลางหลกัของเมืองโดยตรงและสะดวกท่ีสดุ เช่น เช่ือมโยงยา่นการท างาน
และการศกึษา กบัพืน้ท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นท่ีสดุ และเช่ือมเข้ากบัโครงข่ายรอง  
โครงข่ายรอง เช่ือมโยงยา่นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นการค้า และสวนสาธารณะ เข้าสูโ่ครงข่ายหลกั  
โครงขา่ยเสริม โครงข่ายยอ่ยๆ ท่ีจะชว่ยให้โครงข่ายหลกัและโครงข่ายรองมีการถ่ายเทท่ีดีขึน้ หรือชว่ย
กระจายความหนาแนน่ของจกัรยานในบางพืน้ท่ี รวมถึงเช่ือมโยงสูเ่ครือข่ายสนัทนาการตา่งๆ 
*ไม่แนะน าให้เช่ารถขบัเองเน่ืองจากอาจอนัตรายเกินไปและโคลอมเบียมีภมูิประเทศท่ีสลบัซบัซ้อน  

อาจหลงทางได้ง่าย 

 

ของที่ระลึกที่เป็นที่นิยม 

 เน่ืองจากประเทศโคลอมเบียเป็นประเทศท่ีสง่ออกกาแฟเป็นอนัดบัสองของโลก ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสยีงคือ 
กาแฟ นอกจากนีย้งัมีงานหตัถกรรมท้องถ่ิน เชน่ ผ้าคลมุ (Ruana) ผ้าพนัคอ กระเป๋า รวมไปถงึอญัมณี และ
เคร่ืองประดบัโดยเฉพาะมรกตท่ีมีช่ือเสยีงและมีขายทัว่ไปในกรุงโบโกตา หากต้องการซือ้ ควรซือ้จากร้านท่ีมี
ใบรับรองออกให้เท่านัน้ 

การเรียกชื่อและการทกัทาย 

ช่ือของชาวโคลอมเบียมีทัง้ช่ือแรก ช่ือกลาง ตามด้วยนามสกลุของบดิาและมารดา ชาวโคลอมเบยีนิยม
ทกัทายกนัด้วยการกอด และก่อนจะเร่ิมการสนทนาจะใช้เวลาในการทกัทายกนัพอสมควร โดยจะถามวา่เป็น
อยา่งไรบ้างซ า้ๆหลายๆครัง้ คูส่นทนาก็ต้องตอบทกุครัง้แม้วา่จะตอบเหมือนเดิมก็ตาม 

ท่ีมา: http://www.youtube.com/watch?v=vNWLb-MGqUc  

ข้อควรทราบในการรับประทานอาหาร 

- ก่อนรับประทานอาหารต้องรอให้เจ้าภาพพดูวา่ "¡Buen  Provecho!" 
- การรับประทานอาหารท่ีร้าน ควรให้ทิป 10 เปอร์เซน็ต์ของคา่อาหาร 

เกร็ดข้อมูลส าหรับการซือ้ของ 

http://www.youtube.com/watch?v=vNWLb-MGqUc


 สนิค้าในห้างสรรพสินค้าจะมีการรับรองคณุภาพ แตมี่ราคาแพงกวา่มากเม่ือเทียบกบัสนิค้านอก
ห้างสรรพสนิค้า ซึง่สามารถตอ่รองราคาได้อีกประมาณ 2 - 3 พนัเปโซโคลอมเบีย 

สถานเอกอคัรราชทตูโคลอมเบียประจ าประเทศไทย        

แอทเธนี ทาวเวอร์, ชัน้ 18, ยนูิต 1807         
63 ถนนวิทย,ุ แขวงลมุพินี, เขตปทมุวนั         
กรุงเทพ 10330          
โทรศพัท์ 02-1688715-17          
โทรสาร 02-1688721           
E-mail: etailandia@cancilleria.gov.co 

Embassy of the Republic of Colombia in Bangkok  

Athenee Tower, 18th Floor, Unit 1807         
63 Witthayu Road, Lumphini, Phatumwan       
Bangkok 10330           
Tel. 02-1688715-17           
Fax. 02-1688721           
E-mail: etailandia@cancilleria.gov.co 

Royal Thai Honorary Consulate in Bogota (สถานกงสลุกิตตมิศกัดิ ์ณ กรุงโบโกตา) 
Calle 100, No.17-66, of.102 
Santafe de Bogota, Colombia 
Tel. 571-257-6004          
Telex: 35 45738 MUVIA CO, (571) 2575137 
 

The Royal Thai Embassy in Lima  

678 Avenue Coronel Portillo, San Isidro, Lima, Peru.      
Tel. (51) 1 – 637 5620 and 637 5621       
Fax. (51) 1 – 638 4073              
 E-mail: thailim@mfa.go.th , thaiembassylima@gmail.com      
Office Hours: Monday to Friday, 09.00 – 12.30 and 14.00 – 17.00 hrs. 
 
 

เอกวาดอร์) 

(สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลมิา – มีเขตอาณาในความรับผิดชอบ ได้แก่ เปรู เวเนซเุอลา โคลอมเบีย โบลิเวีย และ
เอกวาดอร์) 

 

mailto:etailandia@cancilleria.gov.co
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