Republic of Colombia
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
República de Colombia

ตราสัญลักษณ์
คาขวัญ “Libertad y Orden” หมายถึง เสรีภาพและความเป็ นระเบียบ

ฝั่ งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้

สถานที่ตงั ้
-

ทางทิศเหนือจรดทะเลแคริบเบียน
ทิศใต้ ติดต่อกับเอกวาดอร์ และเปรู
ทิศตะวันออกติดต่อกับเวเนซุเอลาและบราซิล
ทิศตะวันตกติดต่อกับปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิก

ชื่อประเทศ

"โคลอมเบีย (Colombia)" มาจากชื่อของนักสารวจคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (กริสโตบัล โก
ลอน ในภาษาสเปน และ กริสโตโฟโร โกลอมโบ ในภาษาอิตาลี) ถูกนามาใช้ โดยนัก
ปฏิวตั ิฟรันซิสโก เด มีรันดาซึง่ เขาใช้ อ้างอิงถึง "โลกใหม่" โดยเฉพาะดินแดนและอาณา
นิคมอเมริกนั ทังหมดที
้
่อยูภ่ ายใต้ การปกครองของสเปนและโปรตุเกส ชื่อนี ้ได้ มาเป็ นชื่อ
ของสาธารณรัฐโคลอมเบียในปี พ.ศ. 2362 ซึง่ ประกอบด้ วยดินแดนของประเทศ
โคลอมเบีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ และปานามาในปั จจุบนั
สถานภาพสาธารณรัฐแห่งนี ้สิ ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2373 เมื่อเวเนซุเอลาและเอกวาดอร์
ขอแยกตัวออกไป ส่วนจังหวัดกุนดินามาร์ กา (Cundinamarca) ก็กลายเป็ นประเทศใหม่
ในชื่อ สาธารณรัฐนิวกรานาดา (República de la Nueva Granada) ต่อมา พ.ศ. 2406
นิวกรานาดาเปลีย่ นชื่อทางการของตนเป็ น สหรัฐโคลอมเบีย (Estados Unidos de
Colombia) และในปี พ.ศ. 2429 ก็ได้ เปลีย่ นเป็ นชื่อที่ใช้ ในปั จจุบนั คือสาธารณรัฐ
โคลอมเบีย

พืน้ ที่

1.1 ล้ านตารางกิโลเมตร

ภาษาราชการ

ภาษาสเปน

ภูมิอากาศ

อากาศร้ อนชื ้นในพื ้นที่สว่ นใหญ่ของประเทศ โคลอมเบียมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดร้ อน
(verano) และฤดูหนาว (invierno) ซึง่ จะมีฝนตก แต่ระดับความสูงรวมทังเทื
้ อกเขาเป็ น
ตัวแปรสาคัญที่จะกาหนดภูมิอากาศในส่วนต่างๆของประเทศ ได้ แก่ 1) พื ้นที่ร้อยละ 80
ของประเทศที่มีระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร มีภมู อิ ากาศอบอุน่ อุณหภูมิสงู เกิน
กว่า 24 องศาเซลเซียส 2) พื ้นที่ร้อยละ 10 ของประเทศที่มีระดับความสูงปานกลางคือ
ระหว่าง 1,000 – 2,000 เมตร มีอนุ หภูมิเฉลี่ยที่ 7 – 24 องศาเซลเซียส 3) ในพื ้นที่ที่มี
ระดับความสูงเกิน 2,000 เมตรขึ ้นไป อากาศจะยิง่ หนาวเย็นขึ ้น ประมาณ 12 – 17 องศา
พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของโคลอมเบียที่มีเทือกเขาแอนดีสพาดผ่านและมีประชากรหนาแน่น
ที่สดุ หรื อเรี ยกว่า Andean Region จะมีฤดูร้อน 2 ช่วงคือ เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
และเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม
ในขณะที่พื ้นที่ท่งุ หญ้ ายาโนสฝั่ งตะวันออกค่อนไปทางใต้ ซงึ่ เป็ นที่ราบสาหรับทาปศุสตั ว์
และเกษตรกรรมจะมีฤดูร้อนเพียง 1 ครัง้ คือตังแต่
้ เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคมและช่วง

ที่เหลือของปี เป็ นฤดูหนาว ส่วนพื ้นที่ป่าอะเมซอนไม่มีรูปแบบภูมิอากาศที่ชดั เจนแต่มกั มี
ฝนตกตลอดทังปี
้
กรุงโบโกตาอยูส่ งู กว่าระดับน ้าทะเล 2,640 เมตร นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังอาการป่ วย
จากการขึ ้นที่สงู (altitude sickness) ซึง่ อาจต้ องใช้ เวลาปรับตัวประมาณ 1 - 2 วัน
เมืองการ์ ตาเฆนา (Cartagena) ฝนตกเกือบตลอดปี ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม พฤศจิกายน
ฤดูกาลที่เหมาะสาหรับการท่องเที่ยว คือ ฤดูร้อนที่ไม่มีฝน ช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม
และช่วงเดือนกรกฏาคม – เดือนสิงหาคม และช่วงเดือนมิถนุ ายน - สิงหาคมที่กรุง
โบโกตา เพราะเป็ นฤดูที่เต็มไปด้ วยเทศกาลและงานรื่ นเริงต่างๆ
วันชาติ

20 กรกฎาคม (วันประกาศเอกราช)

เมืองหลวง

กรุงโบโกตา (Bogotá)

ประชากร

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

การศึกษา

ร้ อยละ 90.4

เชือ้ ชาติ

ลูกผสมสเปน อินเดียนแดง 58% ผิวขาว 20% ลูกผสมระหว่างผิวขาวกับนิโกร 14% ผิว
ดา 4% ลูกผสมระหว่างผิวดากับอเมอรินเดียน 3% และอเมอรินเดียน 1%

ศาสนา

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้ อยละ 90 ศาสนาอื่นๆ ร้ อยละ 10

สกุลเงิน

เปโซโคลอมเบีย (Colombian Peso; COP)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD) เท่ากับ 1,905.96 เปโซโคลอมเบีย (COP)
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 พ.ค. พ.ศ. 2557 จากเว็บไซต์ธนาคารกลางแห่ง
โคลอมเบีย Banco Central de Colombia)

เวลา

UTC/GMT -5 hours (ช้ ากว่าประเทศไทย 12 ชัว่ โมง)
เขตเวลา COT (Colombia Time)

การเมือง

รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยฝ่ ายบริหารมีอานาจมาก
ที่สดุ ในโครงสร้ างการปกครองประเทศ
ฝ่ ายบริหาร ประธานาธิบดีดารงตาแหน่งประมุขของรัฐและหัวหน้ าคณะรัฐบาล
นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้แต่งตังคณะรั
้
ฐมนตรี ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตังในระบบคะแนนนิ
้
ยม วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี (สามารถดารงตาแหน่ง
เป็ นวาระที่ 2 ได้ )
ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ ระบบ 2 สภา (Bicameral Congress) ประกอบด้ วย
(1) Senate หรื อ Senado จานวน 102 ที่นงั่ สมาชิกมาจากการเลือกตังในระบบคะแนน
้
นิยม วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี และ (2) Chamber of Representatives หรื อ
Camera de Representantes จานวน 166 ที่นงั่ มาจากการเลือกตังในระบบคะแนน
้
นิยม วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
ฝ่ ายตุลาการ ประกอบด้ วยศาลสูงสุดที่มีอานาจในระดับเดียวกัน 4 ศาล ได้ แก่
(1) Supreme Court of Justice หรื อ Corte Suprema de Justicia เป็ นศาลสูงสุดด้ าน
คดีอาชญากรรม (2) Council of State ซึง่ เป็ นศาลสูงสุดด้ านกฎหมายปกครอง (court of
administrative law) (3) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) และ (4)
คณะกรรมการกฤษฎีกา (Superior Judicial Council)

ระบบกฎหมาย

กฏหมายลายลักษณ์อกั ษร ได้ รับอิทธิพลมาจากประมวลกฏหมายของสเปนและ
ฝรั่งเศส

ข้ อมูล/ตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจ (สถิตปิ ี พ.ศ. 2555)
GDP

369.606 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ที่มา: World Bank)

GDP Growth

ร้ อยละ 4.21 (ที่มา: World Bank)

GDP Per Capita

7,747.84 ดอลลาร์ สหรัฐ (ที่มา: World Bank)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้ อยละ 1.9 (ปี พ.ศ. 2556 ที่มา: EIU)

อัตราการว่ างงาน

ร้ อยละ 9.7 (ปี พ.ศ. 2556 ที่มา: EIU)

ทรัพยากรธรรมชาติ ปิ โตรเลียม ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก นิเกิล ทองคา ทองแดง มรกต พลังงานน ้า
อุตสาหกรรม

สิง่ ทอ อาหาร น ้ามัน เสื ้อผ้ าและรองเท้ าถุงเท้ า เครื่ องดืม่ เคมีภณ
ั ฑ์ ซีเมนต์ ทองคา ถ่าน
หิน มรกต

ผลิตผลทางเกษตร

กาแฟ ดอกไม้ กล้ วย ข้ าว ยาสูบ ข้ าวโพด อ้ อย โกโก้ ถัว่ พืชผัก ผลิตภัณฑ์จากป่ า กุ้ง

สินค้ านาเข้ า

มูลค่ารวมประมาณ 58 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ที่มา: World Bank)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อตุ สาหกรรม อุปกรณ์การขนส่ง สินค้ า
บริโภค ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เชื ้อเพลิง ไฟฟ้า เคมีภณ
ั ฑ์ โลหะต่างๆ พลาสติกและ
ยาง ฯลฯ

สินค้ าส่ งออก

มูลค่ารวมประมาณ 60 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ที่มา: World Bank)
เชื ้อเพลิง ปิ โตรเลียม ถ่านหิน (ประมาณร้ อยละ 65 ของการส่งออกทังหมด)
้
กาแฟ ผัก
หินและแก้ ว นิเกิล มรกต เสื ้อผ้ า เครื่ องนุ่งห่ม กล้ วย ดอกไม้ ฯลฯ

ประเทศคู่ค้าสาคัญ

สินค้ านาเข้ า – สหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก บราซิล อาร์ เจนตินา
สินค้ าส่งออก – สหรัฐอเมริกา จีน สเปน ปานามา เวเนซุเอลา

การค้ าระหว่ างไทยกับโคลอมเบีย
ไทยและโคลอมเบียมีมลู ค่าการค้ ารวม 294.26 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดยปี พ.ศ. 2556 ไทยได้ ดลุ การค้ า
205.01 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (ที่มา: กระทรวงพาณิชย์)
มูลค่ าการส่ งออกของไทยไปโคลอมเบีย

249.63 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

สินค้ าส่ งออกของไทยไปโคลอมเบีย

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์จากยาง
เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ ตัวจุดไฟและลูกสูบ
จักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ไหม
พรม เครื่ องซักผ้ า เครื่ องปรับอากาศ ผ้ าผืน เคมีภณ
ั ฑ์ ฯลฯ

มูลค่ าการนาเข้ าของไทยจากโคลอมเบีย

44.62 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

สินค้ านาเข้ าของไทยจากโคลอมเบีย

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สารเคมี เหล็กและเหล็กกล้ า อัญ
มณี เงินและทองคาแท่ง ผ้ า เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์พลาสติก สินแร่โลหะ เศษโลหะ กาแฟชาและ
เครื่ องเทศ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง สบู่ ผงซักฟอกและเครื่ องสาอาง
ผักและผลไม้ เครื่ องจักรกล เครื่ องจักรไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ฯลฯ

ข้ อมูล/คาแนะนาสาหรั บคนไทยที่เดินทางไปโคลอมเบีย
ก่ อนการเดินทาง
ผู้ที่จะเดินทางไปโคลอมเบียต้ องมีหนังสือเดินทางที่ยงั มีอายุเกิน 6 เดือน และต้ องฉีดวัคซีนป้องกันไข้
เหลือง ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน ควรเตรี ยมยารักษาโรคและยาประจาตัวไปให้ เพียงพอ ถ้ าเป็ นไปได้ ควร
มีใบรับรองแพทย์หรื อใบสัง่ ยาชนิดที่นาไปด้ วย
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเข้ าสาธารณรัฐโคลอมเบียโดยไม่ต้องขอวีซา่ และ
พานักได้ ไม่เกิน 90 วัน เนื่องจากไทยมีความตกลงยกเว้ นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ
ราชการกับสาธารณรัฐโคลอมเบีย สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้ องขอวีซา่ จากสถานเอกอัครราชทูต
โคลอมเบียประจาประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ +66 21688715-17
การเตรี ยมเอกสารอื่นๆที่จาเป็ นในการยื่นขอวีซา่ สาหรับท่องเที่ยว TP11 สามารถกรอกข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml ซึง่ การขอวีซา่ มีคา่ บริการ 130
ดอลลาร์ สหรัฐ (ประมาน 4,230 บาท; อัตราแลกเปลี่ยนเดือนพฤษภาคม 2557)
การซื ้อบัตรโดยสารเครื่ องบิน จาเป็ นจะต้ องเป็ นบัตรโดยสารเที่ยวไป-กลับ เพราะหากซื ้อบัตรแบบเดินทาง
เข้ าขาเดียวอาจเกิดปั ญหาที่ดา่ นตรวจคนเข้ าเมืองขาเข้ าของโคลอมเบียได้
การเข้ าเมือง
หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง ให้ เก็บรักษาเอกสารการตรวจคนเข้ าเมืองที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ให้ ดี
เพราะจาเป็ นต้ องใช้ เมื่อเดินทางออกจากประเทศและหากคืนเอกสารจะสามารถลดค่าภาษี (departure tax) ได้

เมื่อเดินทางถึงโคลอมเบีย
สนามบินนานาชาติเอลโดราโด ณ กรุงโบโกตา (Aeropuerto El Dorado หรื อ El Dorado International
Airport) เป็ นสนามบินที่อยูห่ ่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็ นเวลา 20 นาที หากเดินทางโดยแท็กซี่
ควรเตรี ยมเงิน 1 - 2 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ ติดตัวไว้ ในกรณีต้องการใช้ รถเข็นในสนามบิน
ภาษา
คนท้ องถิ่นใช้ ภาษาสเปนในการสื่อสาร คนส่วนใหญ่ไม่ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนันการศึ
้
กษา
ภาษาสเปนพื ้นฐานก่อนการเดินทางจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ความปลอดภัย
โดยทัว่ ไปแล้ ว โคลอมเบียเป็ นประเทศที่มีความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว การเดินทางทางรถยนต์ผา่ น
เมืองต่างๆ มีความปลอดภัย โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ เช่น โบโกตา เมเดยิน การ์ ตาเฆนา ซานตา มาร์ ตา
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวควรเดินทางโดยมีมคั คุเทศก์หรื อผู้นาท่องเที่ยวท้ องถิ่น ซึง่ นอกจากจะสามารถแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยได้ ดีแล้ ว ยังช่วยไม่ให้ หลงทาง เพราะภูมิประเทศของโคลอมเบียมีความสลับซับซ้ อน
อาจหลงทางได้ ง่าย
การเดินทางระยะไกลด้ วยรถบัสควรระมัดระวังมากเป็ นพิเศษ เนื่องจากที่ท่ารถ (Terminal de
Transportes) เป็ นท่ารถขนาดใหญ่ มีคนจานวนมากทาให้ อาจมีมิจฉาชีพ เช่น นักล้ วงกระเป๋ าและโจรวิ่งราวแฝง
ตัวอยู่
การเดินทางด้ วยแท็กซี่ควรเรี ยกรถผ่านการโทรศัพท์ ซึง่ ทางบริษัทจะบอกหมายเลขรถให้ ทราบก่อน และ
เมื่อรถมารับ คนขับจะถามหมายเลขสองหลักสุดท้ ายของเบอร์ โทรศัพท์ที่ใช้ โทรเรี ยก เนื่องจากมีมิจฉาชีพจานวน
ไม่น้อยที่ปลอมเป็ นคนขับแท็กซี่ เพื่อปล้ นผู้โดยสาร
ภัยธรรมชาติ
บริเวณที่ราบสูงมีการระเบิดของภูเขาไฟ บางครัง้ เกิดแผ่นดินไหวและดินถล่ม มีฤดูแล้ งเป็ นช่วงๆ ฤดูกาล
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากได้ รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา

สกุลเงิน/การชาระเงิน
โคลอมเบียใช้ สกุลเงินเปโซโคลอมเบีย (Colombian Peso; COP) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ
(USD) เท่ากับ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD) เท่ากับ 1,905.96 เปโซโคลอมเบีย (COP) (อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 พ.ค. พ.ศ. 2557 จากเว็บไซต์ธนาคารกลางแห่งโคลอมเบีย Banco Central de
Colombia) เทียบเป็ นเงินไทยคือ 1 บาท ประมาณ 61 เปโซโคลอมเบีย
การจ่ายเงินควรใช้ บตั รเครติด บัตรเดบิต และเงินสดทังในสกุ
้
ลท้ องถิ่นและเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ มากกว่าใช้
เช็คของนักท่องเที่ยว (Traveler’s Cheque) เนื่องจากเช็คของนักท่องเที่ยวไม่คอ่ ยได้ รับความนิยมแพร่หลายนัก
อาจประสบปั ญหาได้ การเบิกเงินที่ต้ กู ดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ด้ วยบัตรเดบิตจะมีคา่ ธรรมเนียมต่าที่สดุ บัตรที่
เป็ นที่ยอมรับมากที่สดุ คือ Visa และรองลงมาคือ Master Card อย่างไรก็ดี ไม่ควรพกเงินสดติดตัวในปริมาณ
มากๆ
การแลกเงิน
Bancolombia และ Banco Unión Colombiano เป็ นธนาคารหลัก 2 แห่งสาหรับการแลกเปลี่ยนเงินและ
การทาธุรกรรมทางการเงิน และยังสามารถแลกเงินได้ ตามสถานที่รับแลกเงิน (casas de cambio) ทัว่ ไปตาม
โรงแรมที่พกั หรื อที่สนามบิน ห้ ามแลกเงินข้ างทางโดดเด็ดขาดเนื่องจากเป็ นไปได้ มากที่จะได้ รับธนบัตรปลอมและ
เสี่ยงต่อการถูกชิงทรัพย์
การใช้ โทรศัพท์
การโทรศัพท์จากโคลอมเบียมาประเทศไทย
กด 001 (หมายเลขโทรทางไกล) - 66 - รหัสพื ้นที่ (กรุงเทพฯ กด 2 )– หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
และ 001 - 66 – หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 9 หลัก
การโทรศัพท์จากประเทศไทยไปโคลอมเบีย
กด 001 (หมายเลขโทรทางไกล) - 57 – รหัสพื ้นที่ – หมายเลขโทรศัพท์
การใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยในโคลอมเบีย

บริษัทคูส่ ญ
ั ญาของเครื อข่าย AIS คือ CLARO (Comunicacion Celular Comcel S.A.)และ TIGO
Colombia Movil S.A. และบริษัทคูส่ ญ
ั ญาของเครื อข่าย DTAC คือ CLARO (Comunicacion Celular Comcel
S.A.)
ซิมโทรศัพท์ในโคลอมเบีย ราคาประมาณ 3,000 เปโซโคลอมเบีย และต้ องเติมเงินขันต
้ ่า 1,000 เปโซ
โคลอมเบีย มีระยะเวลาใช้ งานได้ 60 วัน
หมายเลขฉุกเฉินในสาธารณรัฐโคลอมเบีย
156 – ตารวจ
132 – รถพยาบาล
119 – ดับเพลิง
127 – อุบตั ิเหตุบนท้ องถนน
165 – การต่อต้ านการลักพาตัว
กระแสไฟฟ้า 110V 60Hz
Type A

Type B

ระบบขนส่ งมวลชนในกรุงโบโกตา
รถประจาทาง ที่ท่ารถ (Terminal de Transportes) เป็ นท่ารถบัสเดินทางระยะไกล มีรถออกไปยังเมือง
ต่างๆ ทุกๆ 1 ชัว่ โมง
แท็กซี่ ราคาขันต
้ ่าคือ 3,600 เปโซโคลอมเบีย เพิ่มขึ ้นครัง้ ละ 72 เปโซโคลอมเบีย ทุกๆ 100 เมตรหรื อทุก
30 วินาทีและในเวลากลางคืนในช่วง 20.00 – 05.00 น. ค่าแท็กซี่จะเพิ่มขึ ้น 1,700 เปโซ หากเรี ยกจากหรื อไป
สนามบินมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มอีกครัง้ ละ 3,600 เปโซโคลอมเบีย หากเรียกแท็กซี่ทางโทรศัพท์มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มอีก 600
เปโซโคลอมเบีย (ข้ อมูลตามอัตราค่าแท็กซี่ กรุงโบโกตาปรับใหม่ลา่ สุดประจาปี 2014) แท็กซี่ที่มีใบอนุญาตถูกต้ อง
จะมีใบแจ้ งอัตราค่าโดยสารติดไว้ ที่หลังเบาะคนขับ ควรให้ พนักงานโรงแรมเรี ยกแท็กซี่จากบริษัทที่น่าเชื่อถือให้

จักรยาน กรุงโบโกตาเป็ นเมืองหลวงที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งจักรยาน มีที่มาจากนโยบายปิ ด
ถนนหรื อ Ciclovía ซึง่ ริเริ่มขึ ้นมาในกรุงโบโกตาตังแต่
้ พ.ศ. 2519 โดยปิ ดถนนบางสายทุกวันอาทิตย์หรื อวันหยุด
เพื่อให้ ประชาชนได้ ออกมาเดินเล่น ขี่จกั รยาน เล่นสเกต หรื อทากิจกรรมอื่นๆร่วมกัน และเนื่องจากมีทางสาหรับ
จักรยานอยูร่ อบเมืองโบโกตา ทาให้ สามารถเดินทางโดยจักรยานได้ อย่างปลอดภัย
ระบบโครงข่ายจักรยานในโบโกตามีผงั ที่แบ่งออกเป็ น 3 ระดับคือ
โครงข่ายหลัก เชื่อมโยงศูนย์กลางหลักของเมืองโดยตรงและสะดวกที่สดุ เช่น เชื่อมโยงย่านการทางาน
และการศึกษา กับพื ้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่นที่สดุ และเชื่อมเข้ ากับโครงข่ายรอง
โครงข่ายรอง เชื่อมโยงย่านที่อยูอ่ าศัย ย่านการค้ า และสวนสาธารณะ เข้ าสูโ่ ครงข่ายหลัก
โครงข่ายเสริม โครงข่ายย่อยๆ ที่จะช่วยให้ โครงข่ายหลักและโครงข่ายรองมีการถ่ายเทที่ดีขึ ้น หรื อช่วย
กระจายความหนาแน่นของจักรยานในบางพื ้นที่ รวมถึงเชื่อมโยงสูเ่ ครื อข่ายสันทนาการต่างๆ
*ไม่แนะนาให้ เช่ารถขับเองเนื่องจากอาจอันตรายเกินไปและโคลอมเบียมีภมู ิประเทศที่สลับซับซ้ อน
อาจหลงทางได้ ง่าย
ของที่ระลึกที่เป็ นที่นิยม
เนื่องจากประเทศโคลอมเบียเป็ นประเทศที่สง่ ออกกาแฟเป็ นอันดับสองของโลก ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงคือ
กาแฟ นอกจากนี ้ยังมีงานหัตถกรรมท้ องถิ่น เช่น ผ้ าคลุม (Ruana) ผ้ าพันคอ กระเป๋ า รวมไปถึงอัญมณี และ
เครื่ องประดับโดยเฉพาะมรกตที่มีชื่อเสียงและมีขายทัว่ ไปในกรุงโบโกตา หากต้ องการซื ้อ ควรซื ้อจากร้ านที่มี
ใบรับรองออกให้ เท่านัน้
การเรียกชื่อและการทักทาย
ชื่อของชาวโคลอมเบียมีทงชื
ั ้ ่อแรก ชื่อกลาง ตามด้ วยนามสกุลของบิดาและมารดา ชาวโคลอมเบียนิยม
ทักทายกันด้ วยการกอด และก่อนจะเริ่มการสนทนาจะใช้ เวลาในการทักทายกันพอสมควร โดยจะถามว่าเป็ น
อย่างไรบ้ างซ ้าๆหลายๆครัง้ คูส่ นทนาก็ต้องตอบทุกครัง้ แม้ วา่ จะตอบเหมือนเดิมก็ตาม
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=vNWLb-MGqUc
ข้ อควรทราบในการรับประทานอาหาร
- ก่อนรับประทานอาหารต้ องรอให้ เจ้ าภาพพูดว่า "¡Buen Provecho!"
- การรับประทานอาหารที่ร้าน ควรให้ ทิป 10 เปอร์ เซ็นต์ของค่าอาหาร
เกร็ดข้ อมูลสาหรับการซือ้ ของ

สินค้ าในห้ างสรรพสินค้ าจะมีการรับรองคุณภาพ แต่มีราคาแพงกว่ามากเมื่อเทียบกับสินค้ านอก
ห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ สามารถต่อรองราคาได้ อีกประมาณ 2 - 3 พันเปโซโคลอมเบีย
สถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจาประเทศไทย
แอทเธนี ทาวเวอร์ , ชัน้ 18, ยูนิต 1807
63 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 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 (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 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.
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา – มีเขตอาณาในความรับผิดชอบ ได้ แก่ เปรู เวเนซุเอลา โคลอมเบีย โบลิเวีย และ
เอกวาดอร์
)
เอกวาดอร์
)

