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Exotic Mexico-Cuba with “Kanjana Hongthong”  
   เท่ียวเม็กซิโก-คิวบา 18 วนั แบบ Exclusive 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

- เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั (Teotihuacán) น าท่านชม ปิระมิดโบราณขนาดใหญ่ ที่ยงัอยู่ในสภาพท่ี

สมบูรณ ์ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย ์(Pyramid of The Sun) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
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- ชม เมืองโบราณชิเชน อิทซา ปิรามิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์

ของโลกยุคใหม่ 

- บริการท่านดว้ยเคร่ืองดื่มข้ึนช่ือของคิวบา กาแฟ และ Cocktail 

- ใหท้่านไดล้่องเรือ ล่องเรือทอ้งแบน (TRAJINERAS) ที่มีสีสนัสวยงามที่เมือง Xochimilco  

- เที่ยวเมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของหาดทรายขาว น ้าทะเลใส  

- เที่ยวชมเมืองโบราณตลูมั หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)” ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองทีเ่คยรุ่งเรืองใน

สมยัอาณาจกัรมายาช่วงศตวรรษที่ 13 -15 

- ชมเมืองปวยบลา (Puebla) เป็นเมืองที่ไดร้บัสมญานาม “City of Angles”” 

- สมัผสัสีสนัยามค า่คืนของเมืองคิวบา พรอ้มเพลิดเพลินไปกบัดนตรีทอ้งถิ่นสุดคลาสสิค 

-ลิ้ มลองเมนูกุง้มงักรคิวบา (Cuban Lobster) 

-พกัโรงแรม 4-5 ดาว 

- ชม ไร่ยาสูบ อนัเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตซิการ ์ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกอนัเลื่องช่ือของคิวบา 

- รวมทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแลว้ 

*** กรณีมีวีซ่าอเมริกาแลว้ ไม่ตอ้งท าวีซ่าเม็กซิโก *** 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ธนัวาคม 25 ธนัวาคม – 11 มกราคม 2563 269,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ โดฮา BKK–DOH QR837 01.45-05.25 07.20 ชม. 

วนัท่ีสอง โดฮา ลอสแองเจลิส DOH-LAX QR739 07.45-13.10 16.25 ชม. 

วนัท่ีสอง ลอสแองเจลิส เม็กซิโก LAX-MEX DL8792 18.26-00.10 04.44 ชม. 

วนัท่ีหา้ เม็กซิโก เมริดา MEX - MID AM 521 18.55-20.45  1.55 ชม. 

วนัท่ีเกา้ แคนคูน ฮาวานา CAN-HAV AM449 13.54-15.12 1.18 ชม. 

วนัท่ีสิบหก ฮาวานา ไมอามี่ HAV-MIA AA2706 12.50-14.01 1.11 ชม. 

วนัท่ีสิบหก ไมอามี่ โดฮา MIA-DOH QR778 18.35-16.25 14.10 ชม. 

วนัท่ีสิบเจ็ด โดฮา กรุงเทพฯ DOH-BKK QR826 17.35-03.55 06.20 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  25 ธนัวาคม 2562 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ 

สายการบินกาตา้ร ์แอรเ์วย ์ชั้น 4 ประต ู8 แถว Q 

 

 

วนัที่สอง โดฮา-ลอสแองเจลิส-เม็กซิโก 26 ธนัวาคม 2562 

01.45 น. “เหิรฟ้าสู่โดฮา" โดยสายสายการบินกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR837   
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05.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง  

07.45 น. “เหิรฟ้าสู่ลอสแองเจลิส" โดยสายสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 

QR739  

 

13.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงลอสแองเจลิส เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง  

18.26 น. “เหิรฟ้าสู่ประเทศเม็กซิโก" โดยสายสายการบินเดลตา้ แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี 

DL8792  

 

00.10 น. เดินทางถึงเมืองเม็กซิโกซิต้ี (Mexico City) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกและเป็นเมืองท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในโลก เม็กซิโกซิต้ีมีการพฒันาและเติบโตต่อเน่ืองมาหลายปีจนกลายเป็นเมือง

ใหญ่และมีอาณาบริเวณครอบคลุมถึงเขตเมืองต่างๆ ท่ีตั้งอยู่โดยรอบซึ่งปัจจุบัน

ถูกรวมเป็นเขตชานเมืองของเม็กซิโกซิต้ี ลักษณะภูมิประเทศของเมืองโอบลอ้ม

ดว้ยภูเขาไฟและแนวเทือกเขาก่อใหเ้กิดทศันียภาพที่สวยงามแปลกตา 

 

  น าท่านเขา้พกั GALERIA HOTEL หรือเทียบเท่า   MEXICO CITY 

วนัที่สาม เม็กซิโกซิต้ี-โบราณสถาน TEMPLE MAYOR-วิหารเมโทรโพลิทนั 27 ธนัวาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากน้ันน าท่านชมเมืองเม็กซิโกซิต้ี ใหท้่านไดช้มจัตุรสัรฐัธรรมนูญ (PLAZA 

DE LA CONSTITUCION) หรือโซกาโล่ (ZOCALO) เป็นจตุัรัสกลางเมืองของกรุง

เม็กซิโก เป็นจัตุรัสท่ีใหญ่ ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าท่าน เขา้ชมพระราชวัง

แห่งชาติ (NATIONAL PALACE) ซึ่งเป็นท่ีท าการของประธานาธิบดีและรฐับาล

กลางของเม็กซิโก และมีสิ่งก่อสรา้งสวยงามสไตลโ์คโลเนียลต่างๆ อิสระใหท้่าน

เดินชมยา่นโซกาโล่ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านชมภายนอก โบราณสถาน TEMPLE MAYOR สรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 

14-15 ซึ่งเป็นอดีตวดัหลักของชาวแอสแท็ค (AZTEC) โดยวดัส่วนใหญ่โดย

ท าลายเกือบหมดสิ้ นจากการล่าอาณานิคมของสเปนเมื่อครั้งเขา้มายึดครอง

เม็กซิโกและไดเ้ขา้มาสรา้งสิ่งปลูกสรา้งทับบริเวณ TEMPLE MAYOR และไดถู้ก

ลืมนานไปหลายศตวรรษ จนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 20 ไดม้ีการระดมทุนเพื่อขุด

คน้สถานท่ีตั้งของวัดแห่งน้ีจนกระทัง่ไดเ้ปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชมไดอ้ย่างใน

ปัจจุบนั 

น าท่านผ่านชม อนุสาวรียน์างฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la Independencia) 

อีกหน่ึงแลนด์มาร์กของเม็กซิโกซิต้ี เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ดา้นบนมีรูป ป้ัน

นางฟ้าสีทอง ถูกสรา้งข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบหน่ึงรอ้ย

ปีของเม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ. 1911   

จ าก น้ั น น าท่ าน เข้า ชม  วิ ห าร เม โท ร โพ ลิ ทั น  ( THE METROPOLITAN 

CATHEDRAL) เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตลาตินอเมริกา หอคอยสูง 67 เมตร 

ใชเ้วลาสรา้งถึง 3 ศตวรรษ คือตั้งแต่ประมาณปี 1525 – 1831 ซึ่งการใชเ้วลา

ในการก่อสรา้งขนาดน้ี จึงท าใหว้ิหารแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล ์

ตั้งแต่แบบคลาสสิค แบบบาร๊อค จนถึงแบบนีโอคลาสสิก โดยก่อนท่ีสเปนจะเขา้
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ยึดเม็กซิโก ซิต้ี บริเวณท่ีเป็นวิหารน้ีเคยเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ของชาวแอสแท็ค 

เมื่อสเปนเขา้มาท าลาย สเปนจึงไดส้รา้งวิหารแห่งน้ีขึ้ นแทน วิหารประกอบไป

ดว้ยหอระฆัง 2 หอและโดมใหญ่ตรงกลาง มีแท่นบูชาถึง 5 แท่นและหอสวด

มนตถึ์ง 16 หอ    

น าท่ าน เดินทางสู่  ทะเลสาบ  Xochimilco น าท่ าน  ล่องเรือท้องแบน 

(TRAJINERAS) ท่ีมีสีสันสวยงาม เพื่อล่องลัดเลาะไปตามคลองเล็กๆ พรอ้ม

เพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้ นเมืองจากเหล่ามาริอาชี (MARIACHI) และซื้ ออาหาร

เครื่องด่ืมและของท่ีระลึกพื้ นเมืองจากเรือพ่อคา้แม่คา้ไดด้ว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพ้ืนเมือง 

  น าท่านเขา้พกั GALERIA HOTEL หรือเทียบเท่า   MEXICO CITY 

วนัที่สี่ เม็กซิโก-เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั-เมืองปวยบลา 28 ธนัวาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั (Teotihuacán) ไดเ้ป็นเมืองมรดกโลก 

จากองค์กรยูเนสโก ้ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นเมือง City of Gods หรือเมือง

แห่งเทพเจา้ 

น าท่านชม ปิระมิดสุริยนั (The Pyramid of the Sun) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีใหญ่

ท่ีสุดในบริเวณโบราณสถานแห่งน้ี ดว้ยความสูง 63.5 เมตร ซึ่งเป็นปิระมิดท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก รองจากปิระมิดแห่งเมืองโชลูลาแห่งเม็กซิโก และ  

ปิระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต ์   

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย จากน้ันน าท่านชม ปิระมิดจนัทรา (The Pyramid of the Moon) ซึ่งอนุญาตให้

นักท่องเท่ียวขึ้ นไดแ้ค่ครึ่งหน่ึงของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั แห่งน้ีไดร้บั

การขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1987 อิสระใหท้่านได้

เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลงัการของปิระมิดของชาวมายา 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองปวยบลา (Puebla) เป็นรฐัหน่ึง ของเม็กซิโก ซึ่ง

ตั้งอยูท่างตะวนัออกฉียงใตห้่างจากกรุงเม็กซิโกซต้ีิ เพียงแค่ 1 ชัว่โมง  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

  น าท่านเขา้พกั HOTEL NH PUEBLA หรือเทียบเท่า  PUEBLA 

วนัที่หา้ เม็กซิโก ซิต้ี–ปวยบลา–โชลลูา-เม็กซิโก ซิต้ี-เมริดา 29 ธนัวาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปวยบลา (Puebla) เป็นรัฐหน่ึงของเม็กซิโก ซึ่ง

ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตห้่างจากกรุงเม็กซิโกซิต้ี เพียงแค่ 1 ชัว่โมง เป็นเมือง

ท่ีไดร้ับสมญานาม “City of Angles” หรือเมืองแห่งเทวดา เมืองแห่งน้ีสรา้งขึ้ น

ในปี 1531 โดยชาวสเปน ในช่วงการล่าอาณานิคมของสเปน ต่อมาเมื่อฝรัง่เศส

เริ่มเขา้มาอาคารสถาปัตยกรรมท่ีก่อสรา้งในช่วงศตวรรษท่ี 17-18 จึงไดร้ับ
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อิทธิพลศิลปะแบบบาโรค   

น าท่านชมบริเวณใจกลางเมืองหลวงของรฐัซึ่งไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นเมือง

มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี1987 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรม

สไตลบ์าโรคแบบฝรัง่เศส ท่ีเคยยึดครองเมืองน้ีอยู่ช่วงหน่ึง น าท่านชมความงาม

ของเมอืงเก่าปวยบลาท่ีหมู่อาคารโบราณสวยงามยงัคงความสมบูรณ์ตั้งแต่สมยั 

ศตวรรษท่ี 15 ไดอ้ย่างดียิ่ง จากน้ันน าท่านชม จตัุรสัใจกลางเมือง ท่ีโอบลอ้ม

ดว้ยหมู่อาคารโคโลเนียลสวยงามยิ่ง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 จากน้ันนน าท่านเดินทางผ่าน เมืองโชลูลา (Cholula) ก็จะไดช้มโบสถ์คริสต์ท่ี

ตั้งอยู่บนเนินเขาพรอ้มวิวของภูเขาไฟโปโปกาเตเปต (Popocatepetl) จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่เม็กซิโก 

     

ค า่ อิสระอาหารค า่ (คูปองเงินสด 20 USD.)  

18.55 น. “เหิรฟ้าสู่สนามบินเมริดา ” โดยสายการบินแอโรเม็กซิโก เท่ียวบิน  AM521  

20.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมริดา (Merida) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และยงั

เป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของ

ประเทศเม็กซิโก โดยตัวเมืองน้ันตั้ง อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของรฐัและยงัเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula) 

 

  น าท่านเขา้พกั HOTEL GASA DEL BALAM หรือเทียบเท่า   MERIDA 

วนัที่หก เมริดา-คาบาห-์อูซมาล 30 ธนัวาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคาบาห ์(Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาว

มายา เป็นเมืองโบราณท่ีใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอูซมาลในเขตผืนแผ่นดินยู

คาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณในเมืองน้ีเรียกไดว้่ายังคงความ

สมบูรณแ์ละสวยงามยิ่ง   

น าท่านชม วิหารเทพเจา้แห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซึ่งเป็นเทพเจา้ท่ีชาว

มายาท่ีอาศยัในบริเวณน้ีบูชามาก เน่ืองจากท่ีราบสูงยูคาทานเป็นพื้ นท่ีค่อนขา้ง

แหง้แลง้และขาดน ้า ชาวมายาจึงบวงสรวงและบูชาเทพเจา้แห่งฝนเพื่อขอฝน  

จากน้ันน าท่านชม หมู่อาคาร วิหารโบราณ  ท่ีมีการแกะสลักรูปป้ันเทพเจา้

ต่างๆส าหรับประกอบพิธีบูชายญั หรือ พิธีกรรมของชาวมายาในอดีต อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าอัศจรรย์และความสวยงามของเมืองโบราณของชาว

มายาในอดีตไดต้ามอธัยาศยั   

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) เมือง

โบราณท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1996 เน่ืองจากเป็นเมืองโบราณท่ีคงความสมบูรณ์ของโบราณสถานท่ีสรา้งโดย
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ชนเผ่ามายาโบราณ เมืองอูซมาลสนันิษฐานว่าสรา้งขึ้ นประมาณ 850-925 ปี

ก่อนคริสตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซึ่งเป็นผู ้ปกครองชาวมายาใน

แถบตะวนัตกของคาบสมุทรยูคาทาน ปัจจุบนัเมืองโบราณแห่งน้ียงัคงสภาพของ

กลุ่มอาคารโบราณกวา่ 15 กลุ่มอาคารท่ีกระจดักระจายในระยะความยาวกวา่ 2 

กิโลเมตร ซึ่งแบ่งห้องต่างๆออกเป็นหลายห้องทั้งส าหรับ พระ และ ชนชั้น

ปกครอง ซึ่งแต่ละหอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอ านาจและความยิ่งใหญ่ของผูอ้าศยั 

น าท่านเขา้ชม เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผ่ามายา แปลว่า 

สรา้งสามครั้ง ในสถาปัตยกรรมท่ีเรียกว่า Puuc style คือสรา้งใหฝ้าผนังส่วนล่าง

เป็นแบบเรียบๆ แต่เหนือขึ้ นไปสลักดว้ยรูปหน้ากากของพระเจา้องคต์่างๆท่ีเผ่า

มายานับถือบูชา สิ่งท่ีแปลกไปจากท่ีอื่นๆในรฐัยูคาตานคือ อูซมาลไม่มี cenote 

“ซีโนต้ี” หรือบ่อน ้ า ท่ีนอกจากมีไวส้ าหรับเก็บน ้าแลว้ ยังใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงอีก

ดว้ย ชาวมายาในแถบน้ีสรา้งท่ีเก็บน ้าส าหรบัฤดูรอ้น แทนบ่อน ้าท่ีมายาเผ่าอื่น

ใช ้ท่ีประตูทางเขา้มีท่อน ้าท่ีมีลักษณะเป็นหน้ากากแต่มีท่ีส าหรับเก็บน ้าดา้นใต ้

นอกจากน้ีตามหมู่อาคารจะมีรูปสลกัเทพเจา้แห่งน ้าฝน Chac Mool อยู่มากมาย

ก็เน่ืองจากขาดแคลนน ้า จึงตอ้งมีการขอพรขอน ้าจากพระเจา้  

น าท่านชม ปิระมิดแห่งเวทยม์นต ์(Pyramid of the Magician) ซึ่งสรา้งเป็น

ชั้นๆทั้งหมด 5 ชั้น เป็นปิระมิดท่ีสูงเด่นท่ีสุดในเมืองโบราณแห่งน้ี โครงสรา้ง

ทั้งหมดเป็นหินชอล์คสีชมพูซึ่ง ยงัคงมีสภาพดี ตามต านานเล่าว่า ปิระมิดแห่งน้ี

สรา้งขึ้ นภายในคืนเดียวโดยคนแคระท่ีมีอ านาจของนักมายากล แต่ความจริง 

ปิระมิดถูกสรา้งขึ้ นถึงหา้ครั้ง แต่ละครั้งก็สรา้งคร่อมลงไปบนโครงสรา้งท่ีมีอยู่

เดิม  

จากน้ันน าท่านชม วงัแห่งเจา้ผูค้รองนคร (Governor’s palace) ซึ่งสรา้งอยู่ใกล้

กบัปิระมิดแห่งเวทยม์นต์ อาคารแห่งน้ีมีดว้ยกันสามแห่งเชื่อมดว้ยรอยโคง้หรือ 

arches จมูกท่ีโคง้ยาวใหญ่เหมือนงวงชา้งของเทพเจา้ Chac Mool เห็นเด่นแต่

ไกล เป็นลกัษณะพิเศษของสถานท่ีน้ี  

จากน้ันน าท่านชม จัตุรัสนันเนรี (Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวท่ี

สรา้งล้อมรอบจัตุรัส ซึ่งสามารถขุดค้นและคงสภาพสถาปัตยกรรมได้อย่าง

สมบูรณ์ น าท่านชมความยิ่งใหญ่และความมหศัจรรยข์องเมืองโบราณเก่าแก่กว่า

พนัปี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพ้ืนเมือง 

  น าท่านเขา้พกั HOTEL HACIENDA หรือเทียบเท่า    UXMAL 

วนัที่เจ็ด อูซมาล-เมริดา-ชิเชน อิทซา-เมืองวลัลาโดลิด 31 ธนัวาคม 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมริดา (Merida) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและ  
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ยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของ

ประเทศเม็กซิโก โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรฐัและยงัเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula) 

น าท่านชม พลาซ่า แกรนดเ์ด (Plaza Grande) จตุัรัสใจกลางเมืองท่ีมีชื่อเสียง

และเป็นจุดศูนยก์ลางของย่านประวติัศาสตรท่ี์ส าคัญของเมริดา นอกจากน้ีแลว้ 

พลาซ่า แกรนด์เด ยงัเป็นท่ีตั้งของสวนสาธารณะกลางท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยอาคาร

ประวัติศาสตร์ท่ีน่าประทับใจ โดยสถานท่ีส าคัญท่ีตั้งอยู่บนจัตุรัสแห่งน้ีไดแ้ก่ 

วิหาร พิพิธภณัฑศิ์ลปะร่วมสมยั พระราชวงัเก่า และหอนาฬิกา   
น าท่านผ่านชม ถนน กาซ่า มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายต้นไมท่ี้มี

ความสวยงามและยังเป็นถนนท่ีส าคัญท่ีสุดของเมือง อีกทั้งยังเป็นท่ีตั้งของ

อนุสรณ์สถานท่ีส าคญั รวมไปถึงเหล่าอาคารท่ีถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเมริ

ดาอีกดว้ย   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) น าท่านเข้าชม เมือง

โบราณชิเชน-อิทซา (Chichen-Itza Archaeological Site) เมืองหลวงของชาว

มายนัหรือชาวมายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ีมีความรุ่งเรือง

เป็นอย่ างมากไม่ ว่าจะ เป็นทางด้านคณิ ตศาสตร์  ดาราศาสตร์  และ

สถาปัตยกรรมศาตร ์จนกระทัง่ชาวสเปนไดเ้ขา้มาล่าอาณานิคมในแถบทะเลแค

ริบเบี้ ยนใน ช่วงศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบันเป็นโบราณสถานท่ีมีความสมบูรณ์เป็น

อย่างมากและไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก

ในปี 1988 รวมถึงไดร้บัการโหวตคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก

ยุคใหม่เม่ือวนัท่ี 7 เดือน 7 ปี 2007 อีกดว้ย    
น าท่านชม GREAT BALL COURT สนามแข่งเกมบอลท่ีมีความยาวประมาณ 

168 เมตร จัดเป็นสนามแข่งเกมบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเมโส – อเมริกา 

กีฬาท่ีเล่นในพิธีกรรม ซึ่งเล่นกันยาวนานกว่า 3,500 ปี ในหมู่ภูมิภาค เมโส-

อเมริกา (MESO-AMERICA) ซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีครอบคลุมตั้งแต่เม็กซิโกกลาง ไป

จนถึง ฮอนดูรัสและนิคารากัว การเล่นบอลเกมจะแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 ฝ่าย 

ฝ่ายละ 7 คน โดยแต่ละฝ่ายจะตอ้งพยายามแย่งการถือครองบอล ท่ีท าจากยาง

และมีขนาดประมาณเท่ากับศีรษะของคน น ้ าหนัก 8.5 ปอนด์และตอ้งให ้ลูก

บอลยางลงห่วง ซึ่งตั้งอยู่ริมดา้นขา้งของสนามใหไ้ด้ โดยสามารถใชไ้ดเ้พียง 

สะโพกในการท าคะแนนเท่าน้ัน ฝ่ายใดแพจ้ะตอ้งโดนประหารชีวิต  
จากน้ันน าท่านชม ปิระมิดแห่งเทพเจา้คูคุลคาน (เทพเจา้สูงสุดของชาวมายา

ซึ่งเป็นผูส้รา้งมนุษย)์ ซึ่งถือเป็นปิระมิดแห่งสุดทา้ยและเป็นปิระมิดท่ีกล่าวไดว้่า

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของอารายธรรมมายาดว้ย  

จากน้ันน าท่านชม วิหารชัคมุล (รูปป้ันซึ่งเป็นศิลปะแบบมายา) และมีหอ้งโถง
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ท่ีเต็มไปดว้ยเสา หลายพันตน้และลานกวา้งท่ีใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชนใน

อดีต ชิเชน อิทซา เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิหารจ านวนมากซึ่งพวกมายาไดส้รา้ง

ขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณข์องเทพเจา้ผูท้รงกระหายพระโลหิต ตวัวิหารรูปร่างคลา้ย 

ปิระมิดยอดตดั ก่อสรา้งซอ้นกนัเป็นชั้นๆ บนเน้ือท่ีราว 6.4 ตร.กม. วิหารท่ีใหญ่

สุดมีชื่อวา่ มหาวิหารแห่งนักรบ สรา้งขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตรงกลางสรา้ง

เป็นปราสาทเหล่ียมทึบสูงขึ้ นไปใชเ้ป็นท่ีท าพิธีสังเวยเทพเจา้ อิสระใหท้่านได้

เก็บภาพความมหศัจรรยข์องปิระมิดแห่งชิเชน อิทซา    

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ Cenote natural water เป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีเกิดจากการ

ล่มสลายของหินปูนท่ีมีรูพรุนซึ่งไดเ้ผยใหเ้ห็นโลกใต้น ้ าแห่งน้ี อิสระใหท้่านได้

ว่ายน ้ าหรือเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติแห่งน้ี (กรุณาเตรียมเสื้ อผา้ 1 

ชุด ส าหรบัเปล่ียนหลงัเล่นน ้าแลว้) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองวลัลาโดลิด (Valladolid) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 

  น าท่านเขา้พกั HOTEL ECOTEL QUINTA REGIA หรือเทียบเท่า****     VALLADOLID 

วนัที่แปด วลัลาโดลิด-เมืองโบราณตูลมั 1 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณตูลัม (Tulum Archeological Site) หรือชื่อเดิม

รูจ้กักันในภาษาพื้ นเมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of 

Dawn)” ซึ่งเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองในสมยัอาณาจกัรมายาช่วงศตวรรษท่ี 

13 -15 เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้ง อยูติ่ดกบัชายทะเลและเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัใน

อดีต แต่ตอ้งล่มสลายลงภายหลงัจากท่ีตกเป็นอาณานิคมของสเปน 

น าท่านเขา้ชมเมือง โบราณตูลมัแห่งอาณาจกัรมายา (Tulum Ruins of Mayan 

City) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาติดกับทะเลแคริบเบี้ ยน นับเป็นหน่ึงใน

เมืองโบราณแห่งสุดทา้ยก่อนท่ีอารายธรรมมายาจะสูญสิ้ นลงในช่วง   

ศตวรรษท่ี 15 หลงัการรุกรานของชาวสเปนซึ่งล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยู่

ในขณะน้ัน อาณาจกัรมายา เป็น อาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้ น ท่ี

บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกบัเบลีซและกวัเตมาลา และมีความ   

รุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนยก์ลางอยู่ท่ีนครวา

กา ซึ่งปัจจุบนัคือ เปรู ชาวมายาใชอ้กัษรภาพในการบนัทึก มีความสามารถทาง

ดาราศาสตร์ จนสามารถท านายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้

ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู ้จักท าปฏิทินใช้ รู ้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชา

คณิตศาสตร ์รูจ้กัคา้ขาย เกลือ หยก และเครื่องป้ันดินเผา แต่ชาวมายาไม่รูจ้กัใช้

ลอ้และไม่รูจ้กัการถลุงแร่ ซึ่งแสดงวา่ชาวมายาด ารงชีวิต เหมือนมนุษย์หิน ท่ี
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รูจ้กัใชเ้พียงไม ้กระดูกสตัว ์หินปูน และหินทรายในการสรา้งเมือง   

น าท่านชม Temple of Fresco หน่ึงในสิ่งก่อสรา้งท่ีมีชื่อเสียงของเมืองโบราณแห่ง

น้ี ซึ่งชาวมายาใชเ้พื่อเฝ้าดูการเคล่ือนไหวของพระ อาทิตย ์   

จากน้ันอิสระใหท้่านถ่ายรูปกับ El Castillo ซึ่งชาวมายาสรา้งไวเ้ป็นปราสาท 

หรือเสมือนป้อมปราการไว ้ต่อสูก้ับผูรุ้กราน มีความสูงทั้งสิ้ น 7.5 เมตร อิสระ

ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องสิ่งก่อสรา้งอีกแห่ง ของชาวมายาโบราณ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 ท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของหาด

ทรายขาว น ้าทะเลใส และเป็นรีสอรท์ท่ีมีชื่อเสียงส าหรบันักท่องเท่ียวทัว่โลกและ 

เคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกวดนางงามจกัรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีท่ีคุณพรทิพย ์

นาคหิรญักนก เป็นผูช้นะการประกวด) จากน้ันน าท่านชมตลาดพื้ นเมือง ย่าน

ใจกลางเมืองแบบดั้งเดิมเป็นท่ีตั้งของตลาดงานฝีมือทอ้งถ่ินท่ีมีสีสนัมากท่ีสุดใน 

Cancun ตลาด 28 ในย่านใจกลางเมืองเป็นพื้ นท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในตลาด เครื่อง

หนังเงินเครื่องป้ันดินเผาเครื่องแกว้งานศิลปะงานหตัถกรรมและผา้ห่มเม็กซิกัน

แบบดั้งเดิมจ าหน่าย   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเขา้พกั HOTEL RENAISSANCE CANCUN RESORT & MARINA หรือ

เทียบเท่า****     

CANCUN 

วนัที่เกา้ แคนคูน-ฮาวานา 2 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั  

13.54 น. “เหิรฟ้าสู่สนามบินฮาวานา” โดยสายการบินแอโรเม็กซิโก เท่ียวบิน  

AM449 

 

15.12 น. เดินทางถึงสนามบินฮาวานา ประเทศคิวบา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

  น าท่านเขา้พกั HOTEL SARATOGA หรือเทียบเท่า  HAVANA 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวพ์ื้ นเมือง HAVANA QUEEN อาหารพ้ืนเมือง 

วนัที่สิบ ฮาวานา-ไวนาเลส-ฮาวานา 3 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซึ่งไดร้บัการขึ้ นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 1999 เน่ืองจากเป็นพื้ นท่ีท่ีมีการท าการ

กสิกรรมและยงัคงรูปแบบการท าไร่กสิกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากน้ีบริเวณหุบ

เขาแห่งน้ียงัมีการอนุรกัษ์ธรรมชาติอนัสวยงามจากคนในหมู่บา้นท าใหหุ้บเขาไว

นาเลสไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  

น าท่านชมไร่ยาสูบหรือซิการ ์(Tobacco Farmer) ซึ่งประเทศคิวบาเป็นเป็น
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ประเทศแรกท่ีเปิดโรงงานซิการใ์นปี 1800 ทุกวนัน้ีซิการย์งัคงเป็นหน่ึงในสินคา้
ส่งออกชั้นน าของคิวบาจดัส่งไปทัว่โลก 
จากน้ันน าท่าน เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังยุคก่อนประวตัิศาสตร ์ wall 

paintings ของชาวมูรลั (Prehistory Mural) ท่ีมีการวาดภาพเขียนสีบนแผ่นหิน

บนภูเขาขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยัก่อน  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พรอ้มเครื่องดื่มCocktail บริการ อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านกลบัสู่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมือง

ท่าท่ีเป็นศูนยกล์างเศรษฐกิจของประเทศคิวบา ปัจจุบนักรุงฮาวานาไดก้ลาย 

เป็นมีชื่อเสียงในดา้นประวติัศาสตร ์วฒันธรรม สถาปัตยกรรม และ 

สถานท่ีต่างๆ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Menu Lobster Cuba อาหารพ้ืนเมือง 

21.00 น. 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่Casa De La Musica ซึ่งเป็นหน่ึงในไนทค์ลบัยอด

นิยมท่ีสุดในฮาวานา พรอ้มเครื่องดื่มCocktail บริการ เพื่อใหท้่านเพลิดเพลิน

กบัดนตรีของคิวบา 

 

  น าท่านเขา้พกั HOTEL SARATOGA หรือเทียบเท่า   HAVANA 

วนัที่สิบเอ็ด ฮาวานา-Playa Larga-เซียนฟวยโกส 4 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเดินทางสู่ Playa Larga หรือ Bay of Pigs ซึ่งห่างจากเมืองฮาวานา 142 

กิโลเมตร เป็นชายหาดท่ีมีน ้ าทะเลสีเทอควอยส์สวยงามท่ีถือไดว้่าเป็นทะเลท่ี

สวยแห่งหน่ึงในประเทศคิวบา บริการท่านดว้ยกาแฟคิวบา  
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) เป็นเมืองทางชายฝั่งตอน

ใตข้องประเทศคิวบา เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเซียนฟวยโกส ชื่อเมืองน้ีตั้งตาม

ชื่อของนายพลโฮเซ่ เซียนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซึ่งเป็นผูป้กครองเมืองน้ี

ในช่วงแรก เมืองน้ีมีส่งออกน ้ าตาลเป็นสินค้าออก และโคลัมบัสเดินทางมา

ส ารวจพบสถานท่ีแห่งน้ีเป็นคนแรก ต่อมามีการตั้งถ่ินฐานใน ค.ศ. 1738 จน

อาณานิคมของชาวฝรัง่เศสไดส้รา้งเมืองน้ีขึ้ นใน ค.ศ. 1819 ในศิลปะแบบนีโอ

คลาสสิค มีการวางผังเมืองไวอ้ย่างดีเยี่ยม องค์การยูเนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนให้

เมืองเซียนฟวยโกส เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2005  อิสระใหท้่านพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั จากน้ันน าท่านเดินเล่นท่ี Cienfuegos Boulevard 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

  น าท่านเขา้พกั HOTEL JAGUA หรือเทียบเท่า****     CIENFUEGOS 

วนัที่สิบสอง เซียนฟวยโกส-ตรินิแดด 5 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเท่ียวชมรอบเมืองเซียนฟวยโกส ท่ีไดร้บัฉายา เมืองแห่งมุกเม็ดงามตอน  
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ใต ้ชมจตุัรสักลางเมือง Jose Marti Park ลอ้มรอบไปดว้ยตึกก า่แก่ท่ีรกัษา 

ไวอ้ยา่งดี อาคารท่ีท าการรฐับาล City Hall, San Lorenzo,  

ชมอาคารท่ีตกแต่งแบบโกธิคผสมอาหรบั ท่ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีเล่นคาสิโน ใน

สมยัเผด็จการบาติสตา้ครองอ านาจ 

จากน้ันชม Palacio de Valle หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นวิลล่าเก่าแก่ ท่ีสุดใน

เซียนฟวยโกส  ประเทศคิวบาท่ีสรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาลี Alfredo Colli จากปี 

1913 ถึงปี 1917 มีเครื่องดื่ม Cocktail บริการ 

น าท่านชมโรงละคร Teatro Terry โรงละครท่ีมีชื่อเสียงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ

คิวบา สรา้งขึ้ นในปี 1895 โดยเทอร์รี่ โทมัส สรา้งขึ้ นดว้ยไมแ้ละทาสีทองเพื่อ

เป็นเกียรติแก่พ่อของเขา  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ในจงัหวดัซงัตีสปีรีตุส 

ประเทศคิวบาท่ีถูกขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1988 ครบรอบ 500 ปี 

ของการก่อตั้งเมืองในปี 2015 แมจ้ะก่อตั้งมานานเกือบ 5 ศตวรรษ แต่วิถีชีวิต

และสภาพบา้นเมืองของตรินิแดด ยังคงมนต์เสน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกับหยุด

เวลาเอาไว ้ส่วนอาคารเก่าแก่ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น และตกแต่ง

อยา่งหรูหราดว้ย เพดานสไตสม์ูเดจาร ์กระเบื้ องเคลือบจากประเทศฝรัง่เศส พื้ น

หินอ่อนจากอิตาลี ลว้นเป็นผลมาจากความมัง่คัง่ในยุคท่ีอุตสาหกรรมน ้าตาล

ก าลังเฟ่ืองฟูในสมัยศตวรรษท่ี 19 น าท่านขู่ท่ีพักโรงแรม และใหท้่านอิสระ

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเขา้พกั HOTEL IBEROSTAR GRAND TRINIDAD หรือเทียบเท่า****     TRINIDAD 

วนัที่สิบสาม ตรินิแดด 6 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์เมืองตรีนิแดด (Museo 

Municipal) เป็นอาคารสีเหลืองสไตล์นีโอคลาสสิค เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 

1980    

ให้ท่ าน ได้ ล้ิมลอง Cocktail ท่ี ร้าน   La Canchanchara เครื่ อง ด่ืม ท่ี ขึ้ นชื่ อ  

Daiquiri ท่ีมีส่วนผสมของเหลา้รมั น ้าผ้ึง และน ้ามะนาว 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 จากน้ันน าท่านชม จัตุรัสหลัก (Main Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองท่ี

ลอ้มรอบไป ดว้ยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย ท่ียงัคงสภาพสมบูรณย์ิ่ง   ชม จตัรุสั

ซานตาแอนนา และจัตุรสั สามแยก (Santa Ana & Three Crosses Square)  

น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งตรินิแดด (Holy Trinidad Church)   
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

21.00 น. 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่Casa De La Trova เป็นในไนทค์ลบัในตรีนิแดด ท่ี

มีการแสดงดนตรีสด 
 

  น าท่านเขา้พกั HOTEL IBEROSTAR GRAND TRINIDAD หรือเทียบเท่า    TRINIDAD 

วนัที่สิบสี่ ตรีนิแดด-ซานตา คลารา 7 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 เดินทางสู่ เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) เมืองหลวงของจงัหวดัวิลลาคลา

รา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของคิวบา 

ระหว่างทาง น าท่านถ่ายรูปกับ โบสถศ์ักด์ิสิทธ์ิแห่งตรินิแดด (Holy Trinidad 

Church)  ชม หอคอยอิสนากา  (Izanaga Tower) สรา้งขึ้ นในสมัยศตวรรษท่ี 

18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “ นาคสั อิสนากา “ ซึ่งสรา้งหอคอยแห่งน้ีขึ้ นเพื่อใชใ้น

การควบคุมและดูทาสท่ีมาจากแอฟริกา ท่ีเขา้มาท างานในไร่ออ้ยกว่า30,000 

คน ซึ่งหอคอยแห่งน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์อนัน่าสะเทือนใจในการมา

เป็นทาสในไร่ออ้ยของทาสชาวแอฟริกันในสมัยอุตสาหกรรมผลิตน ้ าตาลของ

คิวบารุ่งเรือง 

น าท่านชม อนุสรณ์สถาน เช เกบารา (Che Guevara Memorial) นักปฏิวัติ

ลัทธิมากซ์ นายแพทย ์นักเขียน ผูน้ านักรบกองโจร นักการทูต และนักทฤษฎี

การทหารชาวอารเ์จนตินา เป็นบุคคลส าคัญคนหน่ึงจากการปฏิวติัคิวบา ภาพ

ใบหน้าของเขาไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ท่ีพบไดท้ัว่ไปของวฒันธรรมต่อตา้นและ

การกบฏ และเป็นตราตน้แบบท่ีรูจ้กักนัเป็นสากลภายในวฒันธรรมประชานิยม 

ส าหรบั เช เกบารา ออกจากคิวบาในปี ค.ศ.1965 เพื่อจะก่อใหเ้กิดการปฏิวติั

คอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นอีก ครั้งแรกในคองโก-กินชาซาแต่ไม่ประสบ

ความส าเร็จ และครั้งต่อมาในโบลิเวีย ท่ีน่ีเขาถูกกองทัพโบลิเวียซึ่งมีซีไอเอ 

สนับสนุนอยู่จบั และถูกประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม เชไดร้ับ

เลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็น1 ใน100 บุคคลผู ้ทรงอิท ธิพลท่ี สุดใน

คริสต์ศตวรรษท่ี20 ส่วนภาพถ่ายของเขาท่ีมีชื่อว่า นักรบกองโจรผูเ้ป็นวีรบุรุษ 

(Guerrillero Heroico) และถ่ายโดยอัลเบร์โต กอร์ดา ก็ได้รับการยกย่องจาก

สถาบันวิทยาลัยศิลปะแมริแลนด์ว่าเป็น “ภาพถ่ายท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก” 

อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและชมประวติัวีรบุรุษแห่งคิวบา    

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารญี่ปุ่น 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองฮาวานา (Havana) หรือ ลาอาบานา (La 

Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าท่ีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศคิวบา 

ปัจจุบันกรุงฮาวานาไดก้ลายเป็นมีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม และสถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าฮาวานาและ

ป้อมปราการท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

  น าท่านเขา้พกั HOTEL SARATOGA หรือเทียบเท่า     HAVANA 

วนัที่สิบหา้ ฮาวานา 8 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 น าท่านเท่ียวชม กรุงฮาวานา (Havana) อนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัเพื่อยอ้น

ร าลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา น าท่านชมจัตุรัสแห่งการปฏิวัติคิวบา 

(Revolution Square) ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่โฮเซ มารติ์ (Jose Marti) กวี

และนักประพนัธ์ชาวคิวบาผูเ้ป็นหวัหน้าคณะท าการปลดแอกคิวบาจากการเป็น

อาณานิคมของสเปน และถ่ายรูปกบัอนุสรณส์ถานโฮเซ มารติ์ (Jose Marti 

Memorial) ท่ีสรา้งเป็นหอคอยรูปดาวสูง 109 เมตร จากน้ันใหท้่านไดเ้ดินเล่น

บริเวณถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝั่งยาว 8 กม. ประกอบดว้ย

อาคารเก่าซึ่งเริ่มสรา้งตั้งแต่ปี 1901 เมื่อกองทัพอเมริกันเขา้มาตั้งฐานทัพ

ชัว่คราวท่ีฮาวานา   

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี Mercado de San Jose ซึ่งตั้งอยู่ในโกดังเก่าบนท่าเรือฮาวาน่า

เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรบัการชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกจากประเทศคิวบา  อิสระให้

ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเขา้พกั HOTEL SARATOGA หรือเทียบเท่า     HAVANA 

วนัที่สิบหก ฮาวานา-ไมอาม่ี 9 มกราคม 2563 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

12.50 น. “เหิรฟ้าสู่ ไมอามี่" โดยสายสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

AA2706 

 

14.01 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงไมอามี่ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง  

18.35 น. “เหิรฟ้าสู่โดฮา" โดยสายสายการบินกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR778  

วนัที่สิบเจ็ด โดฮา 10 มกราคม 2563 

16.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง  

17.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ" โดยสายสายการบินกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR826  

วนัที่สิบแปด กรุงเทพฯ 11 มกราคม 2563 

03.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป   

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  

➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
         269,900.- 

23,900.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ) 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 100,000 บาท/

ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ค่าทวัรร์วม : 

 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-ลอสแองเจลิส-ไมอาม่ี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตา้ร ์

แอรเ์วย ์ชั้น ประหยดั  น ้าหนักของกระเป๋าเดินทาง (30 กก./ท่าน ไม่จ ากดัจ านวนใบ) 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินระหวา่งประเทศไปลอสแองเจลิส-เม็กซิโก โดยสายการบิน เดลตา้ แอรไ์ลน์ น ้าหนัก

ของกระเป๋าเดินทาง (23 กก./ท่าน/1ใบ) 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินระหวา่งประเทศไปฮาวานา-ไมอามี่ โดยสายการบิน อเมริกนั แอรไ์ลน์ น ้าหนักของ

กระเป๋าเดินทาง (23 กก./ท่าน/1ใบ) 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไป-กลบั เมก็ซิโก-เมริดา //แคนคูน-ฮาวานา โดยสายการบินแอโร

เมก็ซิโก น ้าหนักของกระเป๋าเดินทาง (23 กก./ท่าน/1ใบ) 

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 14 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
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✓ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา และวีซ่าคิวบา ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 54 ยูเอสดอลล่าห ์ตอ่ท่านตลอดทั้งทริป หรือขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามัดจ าท่ี

พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 100,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 100,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : ประเทศอเมริกา 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 7-10 วันท าการ)  

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้าตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้ นภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวี

ซ่าของท่าน)  

2. รูปไม่สวมแว่นตา รูปสีพ้ืนหลงัสีขาวและไม่มีเงา ไม่สวมเครื่องแตง่การที่ปกปิดใบหนา้ รูป

ถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือน 1 ใบ พรอ้มไฟลรู์ป 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน   Book Bank เล่มจริง 

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผู ้
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เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไม่ใช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ 

อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทูตไม่รบัพิจารณา

บญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัให้

ลาหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทูตไม่รบัเอกสาร

ท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไม่วา่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ์) ตอ้งสะกดชื่อ-สกุล 

ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพื่อส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์มารดา

มาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ

กบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจาก

อ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้งแนบ

สถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร

แต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 
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*** ทางสถานทูตไม่ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จ  าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุป๊ 
ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัย่ืนวีซ่าเด่ียวเท่านั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทางก่อนหนา้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ *** 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : ท าวีซ่าคิวบา  

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้าขนาด 3 ซม. จ านวน 2 รูป พื้ น

ฉากหลังรูปตอ้งเป็นพื้ นสีขาวเท่าน้ัน (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้ นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวม

แว่นสายตา (รูปหา้มเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได)้  

3. สูติบัตร (กรณีเด็กต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบัตรมา)  

4. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่น

เอกสารเพิ่มเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้

โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบั

ครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้

ระบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้

ระบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

หมายเหต ุ: 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
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บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

ROOM) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ

ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
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▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

▪ การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


