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11 วัน เม็กซิโก – คิวบา
(ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนถิ่น อารยธรรมชนเผ่ ามายา)

เปิ ดทริป... เทีย่ วบินใหม่ สู่ เม็กซิโก และ คิวบา โดย เตอร์ กชิ แอร์ ไลนส์
เริ่มต้ น….

149,900 บาท

เม็กซิโก ซิตี้ – เตโอติฮัวคัน - เมรีดา –
– ค บ ห์ – –
บ
(ปิ ระมิดแห่ งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่ )
บ
ลั – ค ค – ฮาวานา

13 – 23 กันยายน / 11- 21 ตุลาคม / 18-28 ตุลาคม 2562

EHC-TK-11D-MEXICO-CUBA

11 วัน เม็กซิโก – คิวบา

วันแรก

กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล – เม็กซิโก ซิตี้ (พักค้าง 2 คืน)

07.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน
ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิ น TK181 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล (สนามบินแห่งใหม่ ที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดของโลกหากเปิ ดครบทุกเฟส) มีสินค้าให้เลือกซื้อ
มากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ กรุ งเม็กซิโกซิต้ ี
(ใช้เวลาบินประมาณ 15 ชัว่ โมง)

09.25 น.

15.50 น.

20.50 น.
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********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวัน และ อาหารคา่ บนเครื่ องบิน
วันที่สอง

เม็กซิโกซิตี้ – เตโอติฮัวคัน – วิหารพระแม่มารีแห่ งกัวดาลูป

04.10 น.

น
น

เช้า

กรุ งเม็กซิโกซิต้ ี
น น
น

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเตโอติฮวั คัน (Teotihuacán) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) นํา
ท่านชมปิ ระมิดโบราณขนาดใหญ่ที่ยงั อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ปั จจุบนั นักโบราณคดียงั ไม่สามารถสรุ ปได้ว่าใคร
เป็ นผูส้ ร้างโบราณสถานแห่งนี้ รวมทั้งจุดประสงค์ในการสร้างและการล่มสลายของอาณาจักรก็ยงั ไม่เป็ นที่แน่ชดั
นําท่านชมปิ ระมิดสุริยนั (The Pyramid of the Sun) ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในบริ เวณโบราณสถานแห่ งนี้
ด้วยความสู ง 63.5 เมตร ซึ่งเป็ นปิ ระมิดที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก รองจากปิ ระมิด แห่ งเมืองโซลูลาแห่ ง
เม็กซิโก และ ปิ ระมิดแห่ งกีซ่าของอียิปต์ จากนั้นนําท่านชม ปิ ระมิดจันทรา (The Pyramid of the Moon) ซึ่ง
อนุญาตให้นกั ท่องเที่ยวขึ้นได้แค่ครึ่ งหนึ่งของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮวั คัน แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1987 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิง่ ใหญ่อลังการของปิ ระมิดของชาวมายา
ได้เวลานําท่ านเดิ น ทางสู่ หมู่บ้านกัว ลาดู ป เพื่อนําท่ านเข้าชมโบสถ์พระแม่มารี อัน ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ แห่ งกัว ดาลู ป
(Basilica De Guadalupe) เป็ นโบสถ์ที่ชาวคริ สต์เชื่อว่าต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งภายในที่แห่งนี้ประกอบด้วย
โบสถ์หลังเก่าและ โบสถ์หลังใหม่ สร้างขึ้นเพื่อการแสวงบุญของคริ สต์ศาสนิกชน และเรี ยกได้ว่าโบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์
แห่งนี้เป็ นอีกหนึ่งในลิสต์รายชื่อสถานที่แห่ งการแสวงบุญที่สาํ คัญอีกแห่ งหนึ่ งในโลก ได้เวลานําท่านเดินทาง
กลับสู่เมืองเม็กซิโกซิต้ ี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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บ่าย

นําท่านชมโซกาโล (Zócalo) หรื อบริ เวณจัตุรัสกลางเมืองของกรุ งเม็กซิโกซึ่งเป็ นที่ต้งั ของทําเนียบประธานาธิบดี
(Palacio Nacional) และมีสิ่ ง ก่ อ สร้ า งสวยงามสไตล์โ คโลเนี ย ล อาทิ เ ช่ น โบสถ์ Cathedral Metropolitan
จัตุรัส Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes อาคารที่ทาํ การไปรษณี ย ์ เป็ นต้น และนําท่านเข้าชม
โบราณสถาน Templo Mayor ซึ่งเป็ นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างหลักของเมืองโบราณชื่อ Tenochtitlan ของชาวแอซเทค
ก่อนที่จะถูกทําลายโดยสเปน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สาม

เม็กซิโกซิตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุ ษ ยวิทยาแห่ งชาติ (National Museum of Anthropology) ที่รวบรวมเอาศิลปวัต ถุ
และปิ ระมิดจําลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโกมาไว้ในที่เดียวกัน เช่น มายัน
แอซเทค โอเมกา นําท่านชมร่ องรอยความรุ่ งเรื องของชนเผ่าต่างๆจากข้าวของที่สะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้
จากนั้น นําท่ านเข้าชมพิ พิธภัณ ฑ์ป ระวัติ ศ าสตร์ (National Museum of History) ในปราสาทชาปุ ลเตเปค
(Chapultepec Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนิ นเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ทําให้น อกจากจะได้เรี ยนรู ้
เกี่ ย วกับประวัติ ศาสตร์ ข องเม็ก ซิโ กตั้งแต่ สมัย ก่ อนประวัติ ศาสตร์ จนถึงยุค หลังการปฏิว ตั ิก ารปกครองแล้ว
นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงจากจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ ง อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามของเมืองเม็กซิโกซิต้ ีจากมุมสูง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านผ่านชมอนุสาวรี ยน์ างฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la Independencia) อีกหนึ่ งแลนด์มาร์ กของเม็กซิโกซิต้ ี
เป็ นอนุสาวรี ยข์ นาดใหญ่ดา้ นบนมีรูปปั้นนางฟ้าสีทอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบ
หนึ่งร้อยปี ของเม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) นําท่านชม โชชิมิลโก (Xochimilco) เป็ นสถานที่ที่ถูกขนาน
นามให้เป็ น “ตลาดนํ้าสไตล์เม็กซิกนั ” ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเม็กซิโกซิต้ ี ที่นี่นกั ท่องเที่ยวสามารถเช่าเรื อท้องแบน
ที่มีสีสนั สวยงาม (Trajineras) เพื่อล่องลัดเลาะไปตามคลองเล็กๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรี พ้นื เมืองจากเหล่า
มาริ อาชี่ (Mariachi) และซื้ออาหารเครื่ องดื่มและของที่ระลึกพื้นเมืองจากเรื อพ่อค้าแม่คา้ ได้ดว้ ย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่ พร้อมชมโชว์พน้ื เมือง
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

EHC-TK-11D-MEXICO-CUBA

วันที่สี่

เมริดา – อูซมาล – คาบาห์

เช้า
06.00 น.
08.05น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น น น
น นเม็กซิโกซิต้ ี เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเม็กซิโกซิต้ ี (MEX) สู่ สนามบินเมริ ดา (MID) โดยสายการบินแอร์โรเม็กซิโก
เที่ยวบินที่ AM420 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินเมริ ดา
นําท่านเดินทางสู่เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.15 ช.ม.) เมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1996 เนื่ องจาก
เป็ นเมืองโบราณที่คงความสมบูรณ์ของโบราณสถานที่สร้างโดยชนเผ่ามายาโบราณ เมืองอูซมาลสันนิ ษฐานว่า
สร้างขึ้นประมาณ 850-925 ปี ก่อนคริ สตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซึ่งเป็ นผูป้ กครองชาวมายาในแถบ
ตะวันตกของคาบสมุทรยูคาทาน ปั จจุบนั เมืองโบราณแห่ งนี้ ยังคงสภาพของกลุ่มอาคารโบราณกว่า 15 กลุ่ม
อาคารที่กระจัดกระจายในระยะความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่ งแบ่งห้องต่างๆออกเป็ นหลายห้องทั้งสําหรับ พระ
และ ชนชั้นปกครอง ซึ่งแต่ละห้องสะท้อนให้เห็นถึงอํานาจและความยิง่ ใหญ่ของผูอ้ าศัย

10.00 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมเมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็ นภาษาของเผ่ามายา แปลว่า สร้างสามครั้ ง ในสถาปั ตยกรรมที่
เรี ยกว่า Puuc style คือสร้างให้ฝาผนังส่วนล่างเป็ นแบบเรี ยบๆ แต่เหนื อขึ้นไปสลักด้วยรู ปหน้ากากของพระเจ้า
องค์ต่างๆที่เผ่ามายานับถือบูชา สิ่งที่แปลกไปจากที่อื่นๆในรัฐยูคาตานคือ อู ซมาลไม่มี cenote “ซีโนตี้” หรื อบ่อ
นํ้า ที่นอกจากมีไว้สาํ หรับเก็บนํ้าแล้ว ยังใช้เป็ นที่บวงสรวงอีกด้วย ชาวมายาในแถบนี้ สร้างที่เก็บนํ้าสําหรับฤดู
ร้อน แทนบ่อนํ้าที่มายาเผ่าอื่นใช้ ที่ประตูทางเข้ามีท่อนํ้าที่มีลกั ษณะเป็ นหน้ากากแต่มีที่สาํ หรั บเก็บนํ้าด้านใต้
นอกจากนี้ตามหมู่อาคารจะมีรูปสลักเทพเจ้าแห่งนํ้าฝน Chac Mool อยูม่ ากมายก็เนื่ องจากขาดแคลนนํ้า จึงต้องมี
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การขอพรขอนํ้าจากพระเจ้า นําท่านชมปิ ระมิดแห่ งเวทย์มนต์ (Pyramid of the Magician) ซึ่งสร้างเป็ นชั้นๆ
ทั้งหมด 5 ชั้น เป็ นปิ ระมิดที่สูงเด่นที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้ โครงสร้างทั้งหมดเป็ นหิ นชอล์คสี ชมพูซ่ึง ยังคงมี
สภาพดี ตามตํานานเล่าว่า ปิ ระมิดแห่งนี้สร้างขึ้นภายในคืนเดียวโดยคนแคระที่มีอาํ นาจของนักมายากล แต่ความ
จริ งปิ ระมิดถูกสร้างขึ้นถึงห้าครั้ง แต่ละครั้งก็สร้างคร่ อมลงไปบนโครงสร้างที่มีอยูเ่ ดิม จากนั้นนําท่านชมวังแห่ ง
เจ้าผูค้ รองนคร (Governor’s palace) ซึ่งสร้างอยู่ใกล้กบั ปิ ระมิดแห่ งเวทย์มนต์ อาคารแห่ งนี้ มีดว้ ยกันสามแห่ ง
เชื่อมด้วยรอยโค้งหรื อ arches จมูกที่โค้งยาวใหญ่เหมือนงวงช้างของเทพเจ้า Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็ น
ลักษณะพิเศษของสถานที่น้ ี จากนั้นนําท่านชมจัตุรัสนันเนรี (Nunnery Quadragle) เป็ นหมู่อาคารยาวที่สร้าง
ล้อมรอบจัตุรัส ซึ่งสามารถขุดค้นและคงสภาพสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์ นําท่านชมความยิ่งใหญ่และความ
มหัศจรรย์ของเมืองโบราณเก่าแก่กว่าพันปี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายา เป็ นเมืองโบราณที่ใหญ่
เป็ นอันดับสองรองจากอูซมาลในเขตผืนแผ่นดินยูคาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณในเมืองนี้เรี ยกได้
ว่ายังคงความสมบูรณ์และสวยงามยิง่ นําท่านชมวิหารเทพเจ้าแห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซึ่งเป็ นเทพเจ้าที่
ชาวมายาที่อาศัยในบริ เวณนี้บูชามาก เนื่องจากที่ราบสูงยูคาทานเป็ นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งและขาดนํ้า ชาวมายา
จึงบวงสรวงและบูชาเทพเจ้าแห่งฝนเพื่อขอฝน จากนั้นนําท่านชมหมู่อาคาร วิหารโบราณที่มกี ารแกะสลักรู ปปั้น
เทพเจ้าต่างๆสําหรับประกอบพิธีบูชายัญ หรื อ พิธีกรรมของชาวมายาในอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่า
อัศจรรย์และความสวยงามของเมืองโบราณของชาวมายาในอดีตได้ตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Hacienda Uxmal Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

เมริดา – ชิเชน อิทซา (เมือง ดก ก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมริ ดา (Merida) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง
หรื อ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ
และยังเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรยู คาทาน (Yucatan Peninsula) นําท่านชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza
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Grande) จัตุรัสใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็ นจุดศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญของเมริ ดา นอกจากนี้
แล้ว พลาซ่ า แกรนด์ เด ยังเป็ นที่ ต้ งั ของสวนสาธารณะกลางที่ ถู ก ล้อมรอบด้ว ยอาคารประวัติ ศ าสตร์ ที่น่ า
ประทับใจ โดยสถานที่สาํ คัญที่ต้ งั อยูบ่ นจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่ วิหาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่ วมสมัย พระราชวังเก่า และ
หอนาฬิกา ได้เวลานําท่านผ่านชมถนน กาซ่า มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายต้นไม้ที่มีความสวยงามและยัง
เป็ นถนนที่สาํ คัญที่สุดของเมือง อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของอนุ สรณ์สถานที่สาํ คัญ รวมไปถึงเหล่าอาคารที่ถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองเมริ ดาอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
น น
น(Chichen-Itza Archaeological Site)
นหรื อชาว
มายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริ สต์ศตวรรษที่มีความรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมากไม่ว่าจะเป็ นทางด้านคณิ ตศาสตร์
น
น
น ใน
บี้ นใน
13
น น
น
น
และได้รั บการขึ้ นทะเบี ย นจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1988 รวมถึงได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลกยุคใหม่เมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 อีกด้วย นําท่านชมปิ ระมิดแห่ งเทพเจ้าคูคุลคาน (เทพเจ้าสู งสุ ดของ
ชาวมายาซึ่งเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์) ซึ่งถือเป็ นปิ ระมิดแห่งสุดท้ายและเป็ นปิ ระมิดที่กล่าวได้ว่ายิง่ ใหญ่ที่สุดของอาราย
ธรรมมายาด้วย จากนั้นนําท่านชมวิหารชัค มุล (รู ปปั้ นซึ่งเป็ นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงที่เต็มไปด้วยเสา
หลายพัน ต้นและลานกว้างที่ใช้เป็ นที่ชุมนุ มของประชาชนในอดี ต ชิเชน อิ ทซา เป็ นส่ วนหนึ่ งของมหาวิหาร
จํานวนมากซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผูท้ รงกระหายพระโลหิต ตัววิหารรู ปร่ างคล้าย
ปิ ระมิดยอดตัด ก่อสร้างซ้อนกันเป็ นชั้นๆ บนเนื้ อที่ราว 6.4 ตร.กม. วิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่า มหาวิหารแห่ งนักรบ
สร้างขึ้น ในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ตรงกลางสร้างเป็ นปราสาทเหลี่ยมทึบสู งขึ้นไปใช้เป็ นที่ทาํ พิธีสังเวยเทพเจ้า
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ของปิ ระมิดแห่งชิเชน อิทซา

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Mayaland Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่หก

ชิเชน อิทซา – เมืองโบราณตูลมั – แคนคูน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น น นทางสู่
ลัม (Tulum Archeological Site) (
2.40 ชัว่ โมง)
นใน
น
“
(Zama)
น น ใน
ใน
น
ใน

ใ
น
-

น
น

น
(City of Dawn)”
น
น
น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมเมืองโบราณตูลมั แห่งอาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้า
ผาติดกับทะเลแคริ บเบี้ยน นับเป็ นหนึ่ งในเมืองโบราณแห่ งสุ ดท้ายก่อนที่อารายธรรมมายาจะสู ญสิ้ นลงในช่วง
ศตวรรษที่ 15 หลังการรุ กรานของชาวสเปนซึ่งล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยูใ่ นขณะนั้น อาณาจักรมายา เป็ น
อาณาจักรโบราณในอเมริ กากลาง มีพ้นื ที่บริ เวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา และมีความ
รุ่ งเรื องช่วง 500 ปี ก่อนคริ สตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ซึ่งปั จจุบนั คือ เปรู ชาวมายาใช้
อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถทํานายเวลาเกิดสุริยปุ ราคาและจันทรุ ปราคา
ได้ล่ ว งหน้ า เป็ นเวลานาน รู ้ จ ัก ทํา ปฏิ ทิ น ใช้ รู ้ จ ัก ประดิ ษ ฐ์ เ ลขศู น ย์ใ ช้ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ รู ้ จ ัก ค้า ขาย
เกลือ หยก และเครื่ องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จกั ใช้ลอ้ และไม่รู้จกั การถลุงแร่ ซึ่งแสดงว่าชาวมายาดํารงชีวิต
เหมือนมนุ ษย์หินที่รู้จกั ใช้เพียงไม้ กระดูกสัตว์ หิ นปูน และหิ นทรายในการสร้างเมือง นําท่านชม Temple of
Fresco หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยงของเมืองโบราณแห่ งนี้ ซึ่งชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพระ
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อาทิตย์ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรู ปกับ El Castillo ซึ่งชาวมายาสร้างไว้เป็ นปราสาท หรื อเสมือนป้อมปราการไว้
ต่อสูก้ บั ผูร้ ุ กราน มีความสู งทั้งสิ้ น 7.5 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ าอัศจรรย์ของสิ่ งก่อสร้างอีกแห่ ง
ของชาวมายาโบราณ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Emporio Hotel & Suite Cancun**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

แคนคูน – ฮาวานา (ประเทศคิวบา)

เช้า
08.30 น.
10.51 น.
13.15 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินแคนคูน เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินแคนคูน สู่ สนามบินโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Airport) กรุ งฮาวานา ประเทศคิวบา
เดินทางถึงสนามบินโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Airport) กรุ งฮาวานา ประเทศคิวบา
นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

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

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่ พร้อมลิม้ ลองเมนูกงุ้ มังกรคิวบา
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Melia Havana Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่แปด
เช้า

ฮาวานา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งฮาวานา หรื อ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ประเทศคิวบา ปัจจุบนั กรุ งฮาวานาได้กลายเป็ นมีชื่อเสี ยงในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม และ
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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

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
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นพร้อมชมโชว์พ้นื เมือง Tropicana Show
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Melia Havana Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่เก้า

ฮาวานา - อิสตันบูล

เช้า
06.00 น.
09.35 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮาวานาเพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินฮาวานา สู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK183

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
วันที่สิบ

อิสตันบูล – กรุงเทพ

09.05 น.

เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล
นําท่านล่องเรื อชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุ ด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยัง
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญยิ่งในการป้ องกัน ประเทศตุร กีอีกด้วย เพราะมีป้อมปื นตั้งเรี ยงรายอยู่ต ามช่องแคบ
เหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทัง่ ถึงยุคของการนําเอาเรื อปื นใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุ งอิสตันบูลถูกถล่มจน
เสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้เป็ นเพราะป้อมปื นดังกล่าวนี้เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิ ดใช้สะพานบอสฟอรัส
ซึ่งทําให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ขา้ งทางไม่ว่าจะเป็ น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรื อ บ้านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ งล้ว น
แล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

14.30 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินอิสตันบูล
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย
(หากท่านไม่ตอ้ งการท่องเที่ยวอิสตันบูลในวันนี้ ทางทัวร์ทาํ เงินคืนให้ท่านละ 1,000 บาท กรุ ณาแจ้งล่วงหน้า)
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK58 (ใช้เวลาบิน 8 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารคํ่าระหว่างเที่ยวบิน

17.55 น.

วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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11วัน เม็กซิโก – คิวบา
13 – 23 กันยายน / 11- 21 ตุลาคม / 18-28 ตุลาคม 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)

ก.ย. – ต.ค. 2562

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
149,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
20,000
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
145,900
110,000-130,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (เที่ยวบิน TK เท่านั้น)
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-MEX//HAV-IST-BKK หักค่าตัว๋ คืน
35,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 เมษายน 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 ในเม็กซิโกและคิวบาส่ วนใหญ่ไม่มบี ริการห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงจะเป็ 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 เม็กซิโก – คิวบา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK/AM (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
 ค่าวีซ่าเม็กซิโก เนื่องจากสามารถใช้วีซ่าอเมริ กาดังต่อไปนี้เข้าประเทศเม็กซิโกได้
Mexico Visa : No visa required for holders of a valid visa issued by Canada, USA, United Kingdom or a Schengen
Member State (ท่านสามาถใช้วีซ่าแคนาดา / วีซ่าอเมริ กา / วีซ่า อังกฤษ และ วีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple 1 year visa)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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 (กรณี ผเู ้ ดินทางน้อยกว่า 15 ท่านจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิม่ )
 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
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
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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
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว 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
 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
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 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) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลด
ของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามราย
ระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าคิวบา
(Single entry เข้ า-ออกครั้งเดียวเท่ านั้น)
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 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 นพื้นสี ขาวเท่านั้น (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)
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แบบฟอร์ มสารองทีน่ ั่ง

11 วัน เม็กซิโก – คิวบา
ราคาทัวร์ 149,900 บาท

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

13 – 23 กันยายน 2562
18-28 ตุลาคม 2562
เบอร์โทรศัพท์

11- 21 ตุลาคม 2562

ห้องพัก
(SGL/TWN/

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

