
 

 

 

 EHC-TK-10D- CUBA 

10 วนั แกรนด์ควิบา  
(คร้ังหน่ึงในชีวิต เยือนดนิแดนสุดคลาสสิค...คิวบา) 

 

 
เปิดทริป...ท่องเทีย่วสู่ประเทศควิบา.... 

เร่ิมต้น…. 125,000 บาท  

9-18 ส.ค. / 13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค. / 18-27 ต.ค. 2562 
ฮาวานา – ไวนาเลส – ซานตาคลารา  เซียนฟวยโกส  ตรินิแดด – กามากเูอย์ – บายาโม  

ซานเตยีโก เดอ ควิบา – ลิม้ลองเมนูกุ้งมงักรควิบา (Cuban Lobster) – ไมอามี ่



 

 

 

 EHC-TK-10D- CUBA 

10 วนั แกรนด์ควิบา  

 
 

วนัแรก  กรุงเทพมหานคร – อสิตนับูล 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารเชา้และอาหารกลางวนั 

15.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 183อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

 อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั ภายในสนามบินแห่งใหม่ของอิสตนับูล ซ่ึงเป็นสนามบินขนาดใหญ่ท่ีมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและร้านคา้ปลอดภาษีครบครัน 

 
วนัที่สอง  อสิตนับูล – ฮาวานา (พกัค้าง 2 คืน) 
 

01.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ สนามบินฮาวานา (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.20 ชัว่โมง) 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีริการอาหารค า่ และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮาวานา ประเทศคิวบา นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 
 



 

 

 

 EHC-TK-10D- CUBA 

 นาํท่านเท่ียวชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) อนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสาํคญัเพ่ือยอ้นรําลึกถึง
ประวติัศาสตร์ของคิวบา นาํท่านถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานท่ี
สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพ่ือรําลึกถึงวีรบุรุษชาวคิวบา จากนั้นนาํท่านชมจตุัรัสแห่งการปฎิวติั
คิวบา (Revolution Square) และ จตุัรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบ
ชายฝ่ังท่ีมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงหากมาในช่วงเยน็ๆจะพบว่ามีผูค้นออกมาทาํกิจกรรมต่างๆร่วมกนั
อยา่งคึกคกั ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ต้ีสงัสรรค์ ตกปลา หรือแมแ้ต่การลงเล่นนํ้ าทะเล นอกจากน้ีแลว้บนถนนมาเล
คอนยงัเป็นท่ีตั้งของอาคารสาํคญัๆเป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ตึกรามบา้นช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลก  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
14.00 น. นาํท่านเชคอินโรงแรมท่ีพกั เพื่อให้ท่านไดพ้กัผ่อนและปรับตวัจากการเดินทาง อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตาม

อธัยาศยั 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Memories Miramar Habana Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1) 
 

วนัที่สาม ฮาวานา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าท่ีเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของ

ประเทศคิวบา ปัจจุบนักรุงฮาวานาไดก้ลายเป็นมีช่ือเสียงในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม และ
สถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณยา่นเมืองเก่าฮาวานาและป้อมปราการท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1982 นาํท่านเดินทางสู่ยา่น คาซา บลนัคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบั
รูปป้ันพระเยซูคริสตท่ี์ตั้งตระหง่านอยูก่ลางเนินเขา ริมอ่าวฮาวานา หนัพระพกัตร์สู่เมืองฮาวานา ซ่ึงท่านมองเห็น
ไดใ้นระยะไกล นาํท่านชมย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเท่ียวหลกัท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซ่ึงส่วน
ใหญ่ถูกสร้างข้ึนโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นยา่นท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค 
(Baroque Style) และสไตลนี์โอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซ่ึงอาคารหลายหลงัไดช้าํรุดทรุดโทรมลงไปในช่วง
ศตวรรษท่ี 20 แต่ในช่วงหลงัๆก็ไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่อีกคร้ัง นาํท่านเดินเล่นสู่จตุัรัสวิหาร (Cathedral Square) 
นาํท่านเขา้ชมวิหารฮาวานา ซ่ึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิในกรุงฮาวานา 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย นาํท่านสู่พลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจตุัรัสเก่าแก่ท่ีสร้างเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมือง เพื่อใชป้้องกนัการรุกรานจาก
ขา้ศึกและโจรสลดัในอดีต นาํท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การยูเนส
โกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลในสมยัโคโลเนียล ยงัคงสีสัน
และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปไดเ้ป็นอย่างดี นาํท่านชมจตุัรัส
ซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซ่ึงในอดีตเป็นสถานท่ีในการคา้ขายและเปล่ียนสินคา้ และเป็นท่ีเก็บ
สินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตาม
อธัยาศยั จากนั้นนาํท่านชมบา้นของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหน่ึงวีรบุรุษชาวอาร์เจนตินาอนัเป็นท่ี
รักยิง่ของชาวคิวบา แพทยแ์ละนกัปฏิวติัเพ่ืออุดมคติในการปฏิรูปการปกครองของคิวบา   

   

 
 

นาํท่านถ่ายรูปกบั คาปิโทลิโอ (Capitolio) อาคารรูปโดมสูง อดีตใชเ้ป็นท่ีทาํการรัฐสภา และเป็นอาคารทรงโดม
สูงท่ีสร้างคลา้ยคลึงกบัอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตนัดีซี ของสหรัฐอเมริกา จากนั้นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑบ์า้น
เฮมิงเวย ์(Hemingway Home Museum) หรือ เออร์เนสต ์มิลเลอร์ เฮมิงเวย ์(Ernest Miller Hemingway) นกัเขียน
ชาวอเมริกนัช่ือดงัของโลกท่ีหลงใหลในประเทศคิวบา จนตดัสินใจยา้ยมาอยูใ่นคิวบานานกว่า 5 ปีและในปี พ.ศ. 
2497  เขาไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผูส่ื้อข่าวสงครามโลกคร้ังท่ี 2  นาํท่านชมประวติัและของ
สะสมของนกัเขียนรางวลัโนเบลท่านน้ี  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินพร้อมชมโชวพ้ื์นเมือง Tropicana Show 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Memories Miramar Habana Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2) 
 

วนัที่ส่ี ฮาวานา – ซานตา คลารา  – เซียนฟวยโกส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) (ระยะทาง 278 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมือง

หลวงของจงัหวดัวิลลาคลารา ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัห้าของคิวบา นาํท่านชม อนุสารณ์สถาน เช เกวารา 
(Che Guevara Memorial) นกัปฏิวติัลทัธิมากซ ์นายแพทย ์นกัเขียน ผูน้าํนกัรบกองโจร นกัการทูต และนกัทฤษฎี
การทหารชาวอาร์เจนตินา เป็นบุคคลสําคัญคนหน่ึงจากการปฏิวติัคิวบา ภาพใบหน้าของเขาได้กลายเป็น

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
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สัญลกัษณ์ท่ีพบไดท้ัว่ไปของวฒันธรรมต่อตา้นและการกบฏ และเป็นตราต้นแบบท่ีรู้จักกนัเป็นสากลภายใน
วฒันธรรมประชานิยม สาํหรับ เช เกบาราออกจากคิวบาในปี ค.ศ. 1965 เพื่อจะก่อให้เกิดการปฏิวติัคอมมิวนิสต์
ในประเทศอ่ืนอีก คร้ังแรกในคองโก-กินชาซาแต่ไม่ประสบความสาํเร็จ และคร้ังต่อมาในโบลิเวีย ท่ีน่ีเขาถูก
กองทพัโบลิเวียซ่ึงมีซีไอเอ สนบัสนุนอยูจ่บั และถูกประหารชีวิตโดยไม่ผา่นกระบวนการยติุธรรม เชไดรั้บเลือก
จากนิตยสารไทมใ์หเ้ป็น 1 ใน 100 บุคคลผูท้รงอิทธิพลท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ส่วนภาพถ่ายของเขาท่ีมีช่ือ
ว่า นักรบกองโจรผูเ้ป็นวีรบุรุษ (Guerrillero Heroico) และถ่ายโดยอลัเบร์โต กอร์ดา ก็ได้รับการยกย่องจาก
สถาบนัวิทยาลยัศิลปะแมริแลนด์ว่าเป็น "ภาพถ่ายท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก" อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชม
ประวติัวีรบุรุษแห่งคิวบา จากนั้นนาํท่านชมพิพิธภณัฑท์างทหารแห่งเมืองซานตาคลารา (Armored Train) ซ่ึงได้
เก็บรวบรวมรถไฟ และ รถท่ีใชใ้นการทาํสงครามซานตาคลารา (Battle of Santa Clara) ในปี 1958 ไดเ้วลานาํ
ท่านชมสวนไวดอล (Vidal park) อนัเป็นท่ีตั้งของหมู่อาคารแบบโคโลเนียลท่ียงัคงความสวยงามจวบจนปัจจุบนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็น
เมืองทางชายฝ่ังตอนใตข้องประเทศคิวบา เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเซียนฟวยโกส ช่ือเมืองน้ีตั้งตามช่ือของนาย
พลโฮเซ่ เซียนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซ่ึงเป็นผูป้กครองเมืองน้ีในช่วงแรก  เมืองน้ีมีส่งออกนํ้ าตาลเป็น
สินคา้ออก และโคลมับสัเดินทางมาสาํรวจพบสถานท่ีแห่งน้ีเป็นคนแรก ต่อมามีการตั้งถ่ินฐานใน ค.ศ. 1738 จน
อาณานิคมของชาวฝร่ังเศสไดส้ร้างเมืองน้ีข้ึนใน ค.ศ. 1819 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิค มีการวางผงัเมืองไวอ้ย่าง
ดีเยีย่ม องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองเซียนฟวยโกส เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2005 นาํท่านชมเมืองเก่า
และจตุัรัสโฮเซ่ มาร์ติ (Jose Marti Park) ซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย นาํท่านถ่ายรูปกบั ศาลาว่า
การเมือง จากนั้นนาํท่านเดินเล่นบนถนนพราโด (Prado Promenade) นาํท่านถ่ายรูปกบัโรงละครเก่าแก่ท่ีสุดใน
คิวบา Tomas Terry Theater  อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Jagua by Melia**** หรือเทียบเท่า 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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วนัที่ห้า ตรินิแดด – กามากูเอย์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองตรินิแดด (Trinidad) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) นาํท่านเท่ียว

ชมเมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ใน จงัหวดัซงัตีสปีรีตุส  ประเทศคิวบา ท่ีถูกข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกในปี 1988 กาํลงัจะครบรอบ 500 ปี ของการก่อตั้งเมืองในปี 2015 แมจ้ะก่อตั้งมานานเกือบ 5 ศตวรรษ แต่วิถี
ชีวิตและสภาพบา้นเมืองของตรินิแดด ยงัคงมนตเ์สน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกบัหยดุเวลาเอาไว ้ส่วนอาคารเก่าแก่ท่ีมี
รูปแบบสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น และตกแต่งอย่างหรูหราดว้ย เพดานสไตล์มูเดจาร์  กระเบ้ืองเคลือบจาก
ประเทศฝร่ังเศส และพ้ืนหินอ่อนจากอิตาลี ลว้นเป็นผลมาจากความมัง่คัง่ในยคุท่ีอุตสาหกรรมนํ้ าตาลกาํลงัเฟ่ือง
ฟูในสมยัศตวรรษท่ี 19 นาํท่านชมจตุัรัสหลกั (Main Square) ซ่ึงเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหมู่
อาคารเก่าแก่มากมาย ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง จากนั้นนําท่านชม จัตุรัสซานตาแอนนา และจัตุรัส สามแยก 
(Santa Ana & Three Crosses Square) ไดเ้วลานาํท่านเขา้ชมโบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งตรินิแดด (Holy Trinidad 
Church) นาํท่านชมหอคอยอิสนากา (Iznaga Tower) สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “นาคสั 
อิสนากา” ซ่ึงสร้างหอคอยแห่งน้ีข้ึนเพ่ือใชใ้นการควบคุมและดูทาสท่ีมาจากแอฟริกา ท่ีเขา้มาทาํงานในไร่ออ้ย
กว่า 30,000 คน ซ่ึงหอคอยแห่งน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์อนัน่าสะเทือนใจในการมาเป็นทาสในไร่ออ้ย
ของทาสชาวแอฟริกนัในสมยัอุตสาหกรรมผลิตนํ้ าตาลของคิวบารุ่งเรือง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองกามากูเอย ์(Camaguey) (ระยะทาง 265 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็นเมือง
หลวงของจงัหวดักามากูเอย ์ ตั้งอยูต่อนกลางของประเทศคิวบา เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ 
เมืองดั้งเดิมมีช่ือว่า ซานตามารีอาเดลเปร์โตเดลปรินซีเป เดิมเมืองน้ีเป็นเมืองติดชายฝ่ังทะเลก่อตั้งราว ค.ศ. 1515 
แต่ถูกโจรสลดัโจมตีอย่างต่อเน่ือง จึงไดย้า้ยเมืองเขา้มาในเกาะ เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมเวสต์
อินดีสของสเปนเมื่อตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และในปี 2008 เมืองเก่าแห่งกามากูเอยไ์ดรั้บการข้ึนทะเบียนให้
เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่ E Camino de Hierro Hotel**** หรือเทียบเท่า 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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วนัที่หก  กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตยีโก เดอ ควิบา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองกามากูเอย ์(Camaguey) เป็น 1 ใน 7 เมืองท่ีก่อตั้งข้ึนโดยชาวสเปนท่ีเขา้มาล่าอาณานิคมในคิวบา
ในยคุแรกๆ ประมาณปี ค.ศ. 1528 และไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง นีโอคลาสสิค, 
อาร์ตเดโค, นีโอ–อาร์ตนูโว และ Rationalism ตลอดจนความสามารถในการอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
แบบดั้งเดิมของเมืองน้ีทาํใหอ้งคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 2008 นาํท่านชม
เมืองเก่าแห่งกามากูเอย ์ชม พลาซา ซานฮวน เดอ ดิออส (Plaza San Juan De Dios) จตุัรัสท่ีไดรั้บการขนานนาม
ว่าสวยท่ีสุดในคิวบา โดดเด่นดว้ยสีสนัของอาคาร โบสถ ์และ โรงพยาบาลซานฮวน เดอ ดิโอส สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 
1728 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์ในสไตลบ์าโรค- โคโลเนียล จากนั้นนาํท่านชมพลาซา เดอ คาร์เมน (Plaza Del 
Carmen) จตุัรัสท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารโคโลเนียลสีพาสเทล จากนั้นนาํท่านชม Centro Storico, Casa Natal 
del Mayor (Ignacio Agramonte) และ Inglesia de Nuestra Senora de la Merced โบสถเ์ก่าแก่ในกามากูเอยท่ี์สร้าง
ข้ึนคร้ังแรกใน ค.ศ. 1601 อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกแห่งน้ีตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองบายาโม (Bayamo) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัแกรนด์มา ทางตะวนัออกของประเทศคิวบา เป็นเมืองเล็กๆท่ีเป็นเมืองข้ึนของสเปนในยุคล่า
อาณานิคมเช่นเดียวกนั ดงันั้นสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างท่ีสาํคญัของเมืองจึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโค
โลเนียล นาํท่านชมโบสถอิ์เกรเซียส ปาโรคูเอล มายอร์ เดอ ซาน ซาวลัดอร์ (Iglesia Parroquial Mayor de San 
Salvador) เป็นโบสกเ์ก่าแก่สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1514 และไดรั้บการบูรณะเร่ือยมาตั้งแต่ปี 1740 ดา้นหน้าโบสถคื์อ
พลาซ่า เดล ฮิมโน เนชัน่แนล (Plaza del Himno National) สถานท่ีแห่งแรกท่ีไดม้ีการขบัร้องเพลงชาติคิวบา “La 
Bayamesa” ในปี 1868 จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Torre de San Juan Evangelista สร้างข้ึนในช่วงการ
แรกของการสร้างเมืองบายาโม และถูกไฟไหมค้ร้ังใหญ่ในปี 1869 นาํท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ี
สาํคญัทางประวติัศาสตร์ของคิวบา Anthem Square, Nico Lopez Park, Cespedes Park ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่
เมืองซานเตียโก เดอ คิวบา (Santiago De Cuba) ระยะทาง 129 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.  

 

  คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Iberostar Casa Granda **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
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วนัที่เจด็  ซานเตยีโก เดอ ควิบา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านชมเมืองซานเตียโก เดอ คิวบา (Santiago De Cuba) เมืองใหญ่เป็นอนัดับสองของคิวบา ตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศคิวบา และเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัอีกแห่งของคิวบา เป็นเมืองท่ีห้า ท่ีถูกสเปนคน้พบ
ในช่วงการล่าอาณานิคม นาํท่านชมพิพิธภณัฑ์บา้นผูพ้ิชิต (Casa de Diego Velazquez) เป็นบา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
คิวบา เร่ิมสร้างข้ึนในปี 1516 แลว้เสร็จในปี 1530 และไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 19 จากนั้นนาํท่าน
ชมสวนเชสเปเดส (Cespedes park) ลานกวา้งท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ศาสนา และสังคม นาํท่านชมโบสถ์
ซานติอาโก (Santiago Church) ท่ีสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ไดเ้วลานาํท่านชมค่ายทหารมอนคาดา (Moncada 
Barracks) ตั้งช่ือตาม นายพลกิลเลอมอง มอนคานา (Guillermon Moncana) วีรบุรุษแห่งสงครามอิสรภาพ ใน
วนัท่ี 26 กรกฎาคม ฐานท่ีตั้งถูกโจมตีโดยกลุ่มปฏิวติัติดอาวุธท่ีนาํโดย ฟิเดล คาสโตร การโจมตีในคร้ังน้ีเป็น
จุดเร่ิมตน้แห่งการปฏิวติัคิวบา วนัท่ีมีการโจมตีถูกนาํมาเป็นช่ือท่ีใชเ้รียกว่า Movimiento 26 หรือ M26-7 ซ่ึงใน
ท่ีสุดสามารถโค่นลม้การปกครองแบบเผด็จการของฟูเซนซิ โอ บาติสตา (Fulgencio Batista) ในปีค.ศ. 1959 

 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านชม ปราสาท San Pedro de la Roca del Morro Castle ป้อมปราการป้องกนัเมืองท่าซานติอาโก เดอ คิวบา 
ป้อมปราการแห่งน้ีออกแบบ โดย Giovanni Battista Antonelli วิศวกรรมทหาร ชาวอิตาลี ในปีค.ศ. 1637 และได้
ก่อสร้างในนามของผูว้่าราชการของเมือง สร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัการรุกรานของโจรสลดัและขา้ศึกศตัรูในสมยัก่อน 
เดิมป้อมแห่งน้ีเป็นป้อมปราการขนาดเล็ก แต่ไดมี้การบูรณะและสร้างให้ใหญ่ข้ึนระหว่างปี 1590 – 1610 เน่ือง
ดว้ยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เป็นตวัอย่างของสถาปัตยกรรมทางทหารแบบสเปน -
อเมริกนั ผนวกกบังานวิศวกรรมในยคุเรเนซองส์ จึงทาํใหอ้งคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้ป้อมปราการแห่งน้ี
เป็นมรดกโลกในปี 1997 อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของป้อมแห่งน้ีตามอธัยาศยั  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพร้อมล้ิมลองเมนูกุง้มงักร แห่งคิวบา (Cuban Lobster) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Iberostar Casa Granda **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วนัที่แปด  ฮอลกิน้ – ไมอามี ่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮอลก้ิน เพื่อเช็คอิน 
10.30 น. นาํท่านเชคอินสายการบินอเมริกนั แอร์ไลน์ส 
 อิสระอาหารกลางวนั ภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
13.05 น. ออกเดินทางจากสนามบิน ฮอลก้ิน ประเทศคิวบา สู่ ไมอาม่ี โดยเท่ียวบิน AA1482  
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1ชัว่โมง)  
14.40 น. เดินทางถึงสนามบินไมอาม่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
17.30 น. นาํท่านเชคอินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส อิสระอาหารคํ่า ตามอธัยาศยัในสนามบิน 
20.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินไมอาม่ี (MIA) สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK78 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.15 ชัว่โมง) บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
 

วนัที่เก้า  อสิตนับูล – กรุงเทพ 
 

15.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK58 (ใชเ้วลาบิน 8 ชัว่โมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารคํ่าระหว่างเท่ียวบิน 
 

วนัที่สิบ กรุงเทพมหานคร   
 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั แกรนด์ควิบา  
(คร้ังหน่ึงในชีวิต เยือนดนิแดนสุดคลาสสิค...คิวบา) 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ส.ค. – ต.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 125,000 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 10,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 120,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ (เท่ียวบิน TK เท่านั้น) 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

120,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-HAV//MIA-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 30,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการวีซ่าอเมริกา 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาและเม็กซิโกส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตยีงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว คิวบา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางนํ้ าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ, ค่าวีซ่าคิวบา 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกค้าจะต้องย่ืนวซ่ีา และ สัมภาษณ์ด้วยตวัเองเท่านั้น ทางบริษัทมบีริการกรอกเอกสารเพ่ือย่ืนวซ่ีา และมี

ค่าวซ่ีา + ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท  )  ส าหรับโปรแกรมนีส้ามารถใช้วซ่ีาอเมริกาเข้าเมก็ซิโกได้ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาํใหท่้านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 สาํหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถดาํเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขา้ไปทาํการสมคัรไดท้าง เว็บ    

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท
ดาํเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการเพ่ิมท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีน้ีทาง
บริษทัจะแจง้นดัหมายใหลู้กคา้มาทาํการสมัภาษณ์อีกที) 
  

การชาํระเงิน งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 90 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60-89 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 30-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-29 วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมติ ํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ICAO  

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋า
ใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาควิบา  
(Single entry เข้า-ออกคร้ังเดยีวเท่าน้ัน) 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหนา้ขนาด 3 ซม. จาํนวน 2 รูป พ้ืนฉาก

หลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่านั้น (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวม
แว่นสายตา (รูปหา้มเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้ 

3. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
4. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่

เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

 
พาสปอร์ตทีน่ ามาย่ืนวซ่ีาควิบา ต้องเป็นพาสปอร์ตทีม่กีารระบุ วนั เดือน ปี เกดิ เท่าน้ัน  

หากเป็น xx-xx-ปีเกดิ ไม่สามารถย่ืนวซ่ีาได้ 
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แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั แกรนด์ควิบา  
ราคาทัวร์ 125,000 บาท   9-18 ส.ค.2562    13-22 ก.ย.2562 

11-20 ต.ค. 2562  18-27 ต.ค. 2562 
 
ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรดระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      
 

 
ช่ือผูส้าํรองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์.......................................................  
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 

 
 


