EHC-TK-10D- CUBA

10 วัน แกรนด์ ควิ บา
(ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนดินแดนสุ ดคลาสสิ ค...คิวบา)

เปิ ดทริป...ท่ องเทีย่ วสู่ ประเทศคิวบา....
เริ่มต้ น….

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 – กามากูเอย์ – บายาโม
ซานเตียโก เดอ คิวบา – ลิม้ ลองเมนูก้ งุ มังกรคิวบา (Cuban Lobster) – ไมอามี่

EHC-TK-10D- CUBA

10 วัน แกรนด์ ควิ บา

วันแรก
06.00 น.
09.25 น.
15.50 น.

วันที่สอง
01.45 น.

08.05 น.

กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินมีบริ การ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน
เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็ น TK 183อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบินตามอัธยาศัย
อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ภายในสนามบินแห่งใหม่ของอิสตันบูล ซึ่งเป็ นสนามบินขนาดใหญ่ที่มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและร้านค้าปลอดภาษีครบครัน
อิสตันบูล – ฮาวานา (พักค้าง 2 คืน)
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินฮาวานา (ใช้เวลาบินประมาณ 13.20 ชัว่ โมง)
********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารคา่ และ อาหารเช้ าบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินฮาวานา ประเทศคิวบา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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นําท่านเที่ยวชมเมืองใหม่แห่ งกรุ งฮาวานา (Modern Havana) อันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่สาํ คัญเพื่อย้อนรําลึกถึง
ประวัติศาสตร์ของคิวบา นําท่านถ่ายรู ปกับอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็ นอนุสรณ์สถานที่
สร้างเป็ นทาวเวอร์ รูปดาว สู ง 109 เมตร เพื่อรําลึกถึงวีรบุรุษชาวคิวบา จากนั้นนําท่านชมจัตุรัสแห่ งการปฎิวตั ิ
คิวบา (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบ
ชายฝั่งที่มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งหากมาในช่วงเย็นๆจะพบว่ามีผคู ้ นออกมาทํากิจกรรมต่างๆร่ วมกัน
อย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็ นการปาร์ต้ ีสงั สรรค์ ตกปลา หรื อแม้แต่การลงเล่นนํ้าทะเล นอกจากนี้ แล้วบนถนนมาเล
คอนยังเป็ นที่ต้งั ของอาคารสําคัญๆเป็ นจํานวนมาก ได้แก่ ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้ อมปราการเก่าแก่ที่
เป็ นส่วนหนึ่งของมรดกโลก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.00 น.

นําท่านเชคอินโรงแรมที่พกั เพื่อให้ท่านได้พกั ผ่อนและปรับตัว จากการเดินทาง อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตาม
อัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Memories Miramar Habana Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สาม

ฮาวานา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งฮาวานา หรื อ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ประเทศคิวบา ปัจจุบนั กรุ งฮาวานาได้กลายเป็ นมีชื่อเสี ยงในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม และ
สถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริ เวณย่านเมืองเก่าฮาวานาและป้อมปราการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1982 นําท่านเดินทางสู่ยา่ น คาซา บลันคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ
รู ปปั้นพระเยซูคริ สต์ที่ต้งั ตระหง่านอยูก่ ลางเนินเขา ริ มอ่าวฮาวานา หันพระพักตร์สู่เมืองฮาวานา ซึ่งท่านมองเห็น
ได้ในระยะไกล นําท่านชมย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่ วน
ใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็ นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่ องอาคารสถาปั ตยกรรมบาโร๊ ค
(Baroque Style) และสไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมลงไปในช่วง
ศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง นําท่านเดินเล่นสู่ จตั ุรัสวิหาร (Cathedral Square)
นําท่านเข้าชมวิหารฮาวานา ซึ่งเป็ นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในกรุ งฮาวานา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นําท่านสู่ พลาซ่า เดอ อาร์ม หรื อจัตุรัสเก่าแก่ที่สร้างเป็ นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพื่อใช้ป้องกันการรุ กรานจาก
ข้าศึกและโจรสลัดในอดีต นําท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนส
โก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารที่ได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนี ยล ยังคงสี สัน
และสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่ งเรื องและการล่าอาณานิ คมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็ นอย่างดี นําท่านชมจัตุรัส
ซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็ นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยนสิ นค้า และเป็ นที่เก็บ
สิ น ค้าในการค้าขายทางเรื ออีก ด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหนึ่ งวีรบุรุษชาวอาร์ เจนตินาอันเป็ นที่
รักยิง่ ของชาวคิวบา แพทย์และนักปฏิวตั ิเพื่ออุดมคติในการปฏิรูปการปกครองของคิวบา

นําท่านถ่ายรู ปกับ คาปิ โทลิโอ (Capitolio) อาคารรู ปโดมสูง อดีตใช้เป็ นที่ทาํ การรัฐสภา และเป็ นอาคารทรงโดม
สูงที่สร้างคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุ งวอชิงตันดีซี ของสหรัฐอเมริ กา จากนั้นนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บา้ น
เฮมิงเวย์ (Hemingway Home Museum) หรื อ เออร์เนสต์ มิลเลอร์ เฮมิงเวย์ (Ernest Miller Hemingway) นักเขียน
ชาวอเมริ กนั ชื่อดังของโลกที่หลงใหลในประเทศคิวบา จนตัดสินใจย้ายมาอยูใ่ นคิวบานานกว่า 5 ปี และในปี พ.ศ.
2497 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผูส้ ื่อข่าวสงครามโลกครั้งที่ 2 นําท่านชมประวัติและของ
สะสมของนักเขียนรางวัลโนเบลท่านนี้
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นพร้อมชมโชว์พ้นื เมือง Tropicana Show
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Memories Miramar Habana Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่สี่

ฮาวานา – ซานตา คลารา – เซียนฟวยโกส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) (ระยะทาง 278 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมือง
หลวงของจังหวัดวิลลาคลารา ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอัน ดับห้าของคิวบา นําท่านชมอนุ สารณ์สถาน เช เกวารา
(Che Guevara Memorial) นักปฏิวตั ิลทั ธิมากซ์ นายแพทย์ นักเขียน ผูน้ าํ นักรบกองโจร นักการทูต และนักทฤษฎี
การทหารชาวอาร์ เจนติ น า เป็ นบุ ค คลสําคัญคนหนึ่ งจากการปฏิ ว ตั ิ คิ ว บา ภาพใบหน้า ของเขาได้ก ลายเป็ น
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สัญลักษณ์ที่พบได้ทวั่ ไปของวัฒนธรรมต่ อต้านและการกบฏ และเป็ นตราต้นแบบที่รู้จ ักกันเป็ นสากลภายใน
วัฒนธรรมประชานิยม สําหรับ เช เกบาราออกจากคิวบาในปี ค.ศ. 1965 เพื่อจะก่อให้เกิดการปฏิวตั ิคอมมิวนิ สต์
ในประเทศอื่นอีก ครั้งแรกในคองโก-กิน ชาซาแต่ไม่ประสบความสําเร็ จ และครั้งต่อมาในโบลิเวีย ที่นี่เขาถูก
กองทัพโบลิเวียซึ่งมีซีไอเอ สนับสนุนอยูจ่ บั และถูกประหารชีวิตโดยไม่ผา่ นกระบวนการยุติธรรม เชได้รับเลือก
จากนิตยสารไทม์ให้เป็ น 1 ใน 100 บุคคลผูท้ รงอิทธิพลที่สุดในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ส่ วนภาพถ่ายของเขาที่มีชื่อ
ว่า นัก รบกองโจรผูเ้ ป็ นวีรบุรุ ษ (Guerrillero Heroico) และถ่ายโดยอัลเบร์ โต กอร์ ด า ก็ได้รับการยกย่องจาก
สถาบันวิทยาลัยศิลปะแมริ แลนด์ว่าเป็ น "ภาพถ่ายที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุด ในโลก" อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชม
ประวัติวีรบุรุษแห่งคิวบา จากนั้นนําท่านชมพิพิธภัณฑ์ทางทหารแห่งเมืองซานตาคลารา (Armored Train) ซึ่งได้
เก็บรวบรวมรถไฟ และ รถที่ใช้ในการทําสงครามซานตาคลารา (Battle of Santa Clara) ในปี 1958 ได้เวลานํา
ท่านชมสวนไวดอล (Vidal park) อันเป็ นที่ต้งั ของหมู่อาคารแบบโคโลเนียลที่ยงั คงความสวยงามจวบจนปัจจุบนั
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็ น
เมืองทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศคิวบา เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนฟวยโกส ชื่อเมืองนี้ต้ งั ตามชื่อของนาย
พลโฮเซ่ เซี ยนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซึ่ งเป็ นผูป้ กครองเมืองนี้ ในช่ว งแรก เมืองนี้ มีส่งออกนํ้าตาลเป็ น
สินค้าออก และโคลัมบัสเดินทางมาสํารวจพบสถานที่แห่งนี้เป็ นคนแรก ต่อมามีการตั้งถิ่นฐานใน ค.ศ. 1738 จน
อาณานิคมของชาวฝรั่งเศสได้สร้างเมืองนี้ข้ ึนใน ค.ศ. 1819 ในศิลปะแบบนี โอคลาสสิค มีการวางผังเมืองไว้อย่าง
ดีเยีย่ ม องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เมืองเซียนฟวยโกส เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 2005 นําท่านชมเมืองเก่า
และจัตุรัสโฮเซ่ มาร์ติ (Jose Marti Park) ซึ่งล้อมรอบไปด้วยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย นําท่ านถ่ายรู ปกับ ศาลาว่า
การเมือง จากนั้นนําท่านเดินเล่นบนถนนพราโด (Prado Promenade) นําท่านถ่ายรู ปกับโรงละครเก่าแก่ที่สุดใน
คิวบา Tomas Terry Theater อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Jagua by Melia**** หรื อเทียบเท่ า

EHC-TK-10D- CUBA

วันที่ห้า
เช้า

ตรินิแดด – กามากูเอย์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตริ นิแดด (Trinidad) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) นําท่านเที่ยว
ชมเมืองตริ นิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ใน จังหวัดซังตีสปี รี ตุส ประเทศคิวบา ที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลกในปี 1988 กําลังจะครบรอบ 500 ปี ของการก่อตั้งเมืองในปี 2015 แม้จะก่อตั้งมานานเกือบ 5 ศตวรรษ แต่วิถี
ชีวิตและสภาพบ้านเมืองของตริ นิแดด ยังคงมนต์เสน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกับหยุดเวลาเอาไว้ ส่วนอาคารเก่าแก่ที่มี
รู ปแบบสถาปั ต ยกรรมอัน โดดเด่น และตกแต่งอย่างหรู หราด้ว ย เพดานสไตล์มูเดจาร์ กระเบื้ องเคลือบจาก
ประเทศฝรั่งเศส และพื้นหินอ่อนจากอิตาลี ล้วนเป็ นผลมาจากความมัง่ คัง่ ในยุคที่อุตสาหกรรมนํ้าตาลกําลังเฟื่ อง
ฟูในสมัยศตวรรษที่ 19 นําท่านชมจัตุรัสหลัก (Main Square) ซึ่งเป็ นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ลอ้ มรอบไปด้วยหมู่
อาคารเก่าแก่ มากมาย ที่ ยงั คงสภาพสมบูร ณ์ยิ่ง จากนั้นนําท่ านชม จัตุรัสซานตาแอนนา และจัตุรั ส สามแยก
(Santa Ana & Three Crosses Square) ได้เวลานําท่านเข้าชมโบสถ์ศกั ดิ์สิ ทธิ์ แห่ งตริ นิแดด (Holy Trinidad
Church) นําท่านชมหอคอยอิสนากา (Iznaga Tower) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “นาคัส
อิสนากา” ซึ่งสร้างหอคอยแห่งนี้ข้ ึนเพื่อใช้ในการควบคุมและดูทาสที่มาจากแอฟริ กา ที่เข้ามาทํางานในไร่ ออ้ ย
กว่า 30,000 คน ซึ่งหอคอยแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ อนั น่ าสะเทือนใจในการมาเป็ นทาสในไร่ ออ้ ย
ของทาสชาวแอฟริ กนั ในสมัยอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาลของคิวบารุ่ งเรื อง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกามากูเอย์ (Camaguey) (ระยะทาง 265 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็ นเมือง
หลวงของจังหวัดกามากูเอย์ ตั้งอยูต่ อนกลางของประเทศคิวบา เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศ
เมืองดั้งเดิมมีชื่อว่า ซานตามารี อาเดลเปร์โตเดลปริ นซีเป เดิมเมืองนี้เป็ นเมืองติดชายฝั่งทะเลก่อตั้งราว ค.ศ. 1515
แต่ถูกโจรสลัดโจมตีอย่างต่อเนื่ อง จึงได้ยา้ ยเมืองเข้ามาในเกาะ เมืองนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณานิ คมเวสต์
อินดีสของสเปนเมื่อตอนต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และในปี 2008 เมืองเก่าแห่งกามากูเอย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่ E Camino de Hierro Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

EHC-TK-10D- CUBA
วันที่หก

กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองกามากูเอย์ (Camaguey) เป็ น 1 ใน 7 เมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสเปนที่เข้ามาล่าอาณานิ คมในคิวบา
ในยุคแรกๆ ประมาณปี ค.ศ. 1528 และได้รับอิทธิพลจากสถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบทั้ง นี โอคลาสสิ ค,
อาร์ตเดโค, นี โอ–อาร์ ตนู โว และ Rationalism ตลอดจนความสามารถในการอนุ รักษ์ศิลปะและสถาปั ตยกรรม
แบบดั้งเดิมของเมืองนี้ทาํ ให้องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เมืองนี้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 2008 นําท่านชม
เมืองเก่าแห่งกามากูเอย์ ชม พลาซา ซานฮวน เดอ ดิออส (Plaza San Juan De Dios) จัตุรัสที่ได้รับการขนานนาม
ว่าสวยที่สุดในคิวบา โดดเด่นด้วยสีสนั ของอาคาร โบสถ์ และ โรงพยาบาลซานฮวน เดอ ดิโอส สร้างตั้งแต่ ค.ศ.
1728 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์ในสไตล์บาโรค- โคโลเนียล จากนั้นนําท่านชมพลาซา เดอ คาร์เมน (Plaza Del
Carmen) จัตุรัสที่ลอ้ มรอบไปด้วยหมู่อาคารโคโลเนียลสี พาสเทล จากนั้นนําท่านชม Centro Storico, Casa Natal
del Mayor (Ignacio Agramonte) และ Inglesia de Nuestra Senora de la Merced โบสถ์เก่าแก่ในกามากูเอย์ที่สร้าง
ขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1601 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบายาโม (Bayamo) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็ นเมือง
หลวงของจังหวัดแกรนด์มา ทางตะวันออกของประเทศคิว บา เป็ นเมืองเล็กๆที่เป็ นเมืองขึ้นของสเปนในยุคล่า
อาณานิคมเช่นเดียวกัน ดังนั้นสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่สาํ คัญของเมืองจึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโค
โลเนี ยล นําท่านชมโบสถ์อิเกรเซียส ปาโรคูเอล มายอร์ เดอ ซาน ซาวัลดอร์ (Iglesia Parroquial Mayor de San
Salvador) เป็ นโบสก์เก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1514 และได้รับการบูรณะเรื่ อยมาตั้งแต่ปี 1740 ด้านหน้าโบสถ์คือ
พลาซ่า เดล ฮิมโน เนชัน่ แนล (Plaza del Himno National) สถานที่แห่งแรกที่ได้มีการขับร้องเพลงชาติคิวบา “La
Bayamesa” ในปี 1868 จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์ Torre de San Juan Evangelista สร้างขึ้นในช่วงการ
แรกของการสร้ างเมืองบายาโม และถูก ไฟไหม้ครั้ งใหญ่ในปี 1869 นําท่านชมสถานที่ ท่องเที่ยวและสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ของคิวบา Anthem Square, Nico Lopez Park, Cespedes Park ได้เวลานําท่านเดินทางสู่
เมืองซานเตียโก เดอ คิวบา (Santiago De Cuba) ระยะทาง 129 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Iberostar Casa Granda **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

EHC-TK-10D- CUBA
วันที่เจ็ด

ซานเตียโก เดอ คิวบา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ านชมเมืองซานเตี ยโก เดอ คิ วบา (Santiago De Cuba) เมืองใหญ่ เป็ นอันดับสองของคิ ว บา ตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศคิวบา และเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญอีกแห่งของคิวบา เป็ นเมืองที่ห้า ที่ถูกสเปนค้นพบ
ในช่วงการล่าอาณานิคม นําท่านชมพิพิธภัณฑ์บา้ นผูพ้ ิชิต (Casa de Diego Velazquez) เป็ นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดใน
คิวบา เริ่ มสร้างขึ้นในปี 1516 แล้วเสร็ จในปี 1530 และได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 19 จากนั้นนําท่าน
ชมสวนเชสเปเดส (Cespedes park) ลานกว้างที่เป็ นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนา และสังคม นําท่านชมโบสถ์
ซานติอาโก (Santiago Church) ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ได้เวลานําท่านชมค่ายทหารมอนคาดา (Moncada
Barracks) ตั้งชื่อตาม นายพลกิลเลอมอง มอนคานา (Guillermon Moncana) วีรบุรุษแห่ งสงครามอิสรภาพ ใน
วันที่ 26 กรกฎาคม ฐานที่ต้ งั ถูกโจมตีโดยกลุ่มปฏิวตั ิติดอาวุธที่นาํ โดย ฟิ เดล คาสโตร การโจมตี ในครั้งนี้ เป็ น
จุดเริ่ มต้นแห่งการปฏิวตั ิคิวบา วันที่มีการโจมตีถูกนํา มาเป็ นชื่อที่ใช้เรี ยกว่า Movimiento 26 หรื อ M26-7 ซึ่งใน
ที่สุดสามารถโค่นล้มการปกครองแบบเผด็จการของฟูเซนซิ โอ บาติสตา (Fulgencio Batista) ในปี ค.ศ. 1959

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นําท่านชม ปราสาท San Pedro de la Roca del Morro Castle ป้อมปราการป้องกันเมืองท่าซานติอาโก เดอ คิวบา
ป้อมปราการแห่งนี้ออกแบบ โดย Giovanni Battista Antonelli วิศวกรรมทหาร ชาวอิตาลี ในปี ค.ศ. 1637 และได้
ก่อสร้างในนามของผูว้ ่าราชการของเมือง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุ กรานของโจรสลัดและข้าศึกศัตรู ในสมัยก่อน
เดิมป้อมแห่งนี้เป็ นป้อมปราการขนาดเล็ก แต่ได้มีการบูรณะและสร้างให้ใหญ่ข้ ึนระหว่างปี 1590 – 1610 เนื่ อง
ด้วยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมีความสมบูรณ์มากที่สุด เป็ นตัวอย่างของสถาปั ตยกรรมทางทหารแบบสเปนอเมริ กนั ผนวกกับงานวิศวกรรมในยุคเรเนซองส์ จึงทําให้องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้ป้อมปราการแห่ งนี้
เป็ นมรดกโลกในปี 1997 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของป้อมแห่งนี้ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพร้อมลิ้มลองเมนูกงุ้ มังกร แห่งคิวบา (Cuban Lobster)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Iberostar Casa Granda **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

EHC-TK-10D- CUBA
วันที่แปด
เช้า
08.00 น.
10.30 น.
13.05 น.
14.40 น.
17.30 น.
20.45 น.

ฮอลกิน้ – ไมอามี่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮอลกิ้น เพื่อเช็คอิน
นําท่านเชคอินสายการบินอเมริ กนั แอร์ไลน์ส
อิสระอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบิน ฮอลกิ้น ประเทศคิวบา สู่ ไมอามี่ โดยเที่ยวบิน AA1482
(ใช้เวลาบินประมาณ 1ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเชคอินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยในสนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินไมอามี่ (MIA) สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK78
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.15 ชัว่ โมง) บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
วันที่เก้า

อิสตันบูล – กรุงเทพ

15.05 น.
17.55 น.

เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK58 (ใช้เวลาบิน 8 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่าระหว่างเที่ยวบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

07.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

EHC-TK-10D- CUBA

10 วัน แกรนด์ ควิ บา
(ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนดินแดนสุ ดคลาสสิ ค...คิวบา)
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (เที่ยวบิน TK เท่านั้น)
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-HAV//MIA-IST-BKK หักค่าตัว๋ คืน
ค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการวีซ่าอเมริ กา

ส.ค. – ต.ค. 2562

125,000
10,000
120,000
120,000-140,000
30,000
7,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 ในอเมริกาและเม็กซิโกส่ วนใหญ่ ไม่ มีบริการห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่ องจากเตียงจะเป็ นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง
(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยว คิวบา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทางนํ้าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ, ค่าวีซ่าคิวบา
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
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อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่ านั้น ทางบริษัทมีบริการกรอกเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า และมี
ค่าวีซ่า + ค่ าธรรมเนียม 7,000 บาท ) สาหรับโปรแกรมนีส้ ามารถใช้ วซี ่ าอเมริกาเข้ าเม็กซิโกได้
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 สําหรับการยื่นวีซ่าอเมริ กา ลูกค้าสามารถดําเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทําการสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข ้อมูล ของทางบริ ษ ัท รบกวนติ ด ต่ อ ) หากลูก ค้าให้ท างบริ ษ ัท
ดําเนิ นการในส่ วนของวีซ่าอเมริ กาทั้งหมด เสี ยค่ าธรรมเนี ยมและค่าดําเนิ นการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณี น้ ี ทาง
บริ ษทั จะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทําการสัมภาษณ์อีกที)
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 90 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจํา 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60-89 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 30-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-29 วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิน ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
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ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมติ ่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ICAO
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยูใ่ นความความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ า
ใบใหญ่สูญหาย
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

EHC-TK-10D- CUBA

เอกสารประกอบการขอวีซ่าคิวบา
(Single entry เข้ า-ออกครั้งเดียวเท่ านั้น)
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

1.
2.

3.
4.

(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้าขนาด 3 ซม. จํานวน 2 รู ป พื้นฉาก
หลังรู ปต้องเป็ นพื้นสีขาวเท่านั้น (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม
แว่นสายตา (รู ปห้ามเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

พาสปอร์ ตทีน่ ามายื่นวีซ่าคิวบา ต้ องเป็ นพาสปอร์ ตทีม่ กี ารระบุ วัน เดือน ปี เกิด เท่ านั้น
หากเป็ น xx-xx-ปี เกิด ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้
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แบบฟอร์ มสารองทีน่ ั่ง

10 วัน แกรนด์ ควิ บา
ราคาทัวร์ 125,000 บาท

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

9-18 ส.ค.2562
11-20 ต.ค. 2562
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/

13-22 ก.ย.2562
18-27 ต.ค. 2562
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรดระบุ)

DBL/ TRP)

ชื่อผูส้ าํ รองที่นงั่ ............................................................... เอเย่นต์....................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

