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Code: IE04-MEXICO-CUBA-11TK-APR-AUG-149-155-MN0203 

11 วนั เม็กซโิก – ควิบา  

 

 

เปิดทรปิ... เทีย่วบนิสู ่เม็กซโิก และ ควิบา โดย เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส ์

เร ิม่ตน้…. 149,900 บาท  

เม็กซโิก ซติ ี ้– เตโอตฮิวัคนั - เมรดีา –        – ค บ ห ์–       บ               

(ปิระมดิแหง่ชนเผา่มายา เมอืงมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม)่  

      บ     ล ั –  ค ค   – ฮาวานา  

ราคาทวัร ์149,900 บาท : 1-11 พ.ค. / 12-21 ม.ิย. / 3-13 ก.ค. 2563/ 7-17 ส.ค. 2563 

ราคาทวัร ์155,900 บาท : 10-20 เม.ย. 2563 
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11 วนั เม็กซโิก – ควิบา 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร – อสิตนับลู – เม็กซโิก ซติ ี ้(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

07.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ Q (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่8 หรอื 9 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

09.25 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารเชา้และ

อาหารกลางวัน ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

15.50 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK181 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตันบลู (สนามบนิแหง่ใหม ่ทีต่ดิอนัดับใหญ่ทีส่ดุของโลกหากเปิดครบทุกเฟส) มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้มากมาย  
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20.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สู ่กรงุเม็กซโิกซติี ้               (ใชเ้วลาบนิประมาณ 15 ชัว่โมง) 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั และ อาหารค า่ บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง เม็กซโิกซติี ้ – เตโอตฮิวัคนั – วหิารพระแมม่ารแีหง่กวัดาลปู  

 

04.10 น.    น      กรงุเม็กซโิกซติี ้                

 น     น   น            น                    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณเตโอตฮิัวคัน (Teotihuacán) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ช.ม.) น าท่านชมปิระมดิโบราณขนาดใหญ่ทีย่ังอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ ปัจจุบันนักโบราณคดยีังไม่สามารถ

สรปุไดว้า่ใครเป็นผูส้รา้งโบราณสถานแหง่นี ้รวมทัง้จดุประสงคใ์นการสรา้งและการล่มสลายของอาณาจักรก็

ยังไมเ่ป็นทีแ่น่ชดั น าท่านชมปิระมดิสรุยิัน (The Pyramid of the Sun) ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

บรเิวณโบราณสถานแหง่นี ้ดว้ยความสงู 63.5 เมตร ซึง่เป็นปิระมดิทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากปิ

ระมดิแหง่เมอืงโซลลูาแหง่เม็กซโิก และ ปิระมดิแหง่กซีา่ของอยีปิต ์จากนัน้น าท่านชม ปิระมดิจันทรา (The 

Pyramid of the Moon)  ซึง่อนุญาตใหนั้กท่องเทีย่วขึน้ไดแ้ค่ครึง่หนึง่ของความสงู เมอืงโบราณเตโอตฮิัว

คัน แหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1987 อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

ยิง่ใหญ่อลังการของปิระมดิของชาวมายา ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นกัวลาดูป เพื่อน าท่านเขา้ชม

โบสถพ์ระแมม่ารอีันศักดิส์ทิธิแ์ห่งกัวดาลูป (Basilica De Guadalupe) เป็นโบสถท์ีช่าวครสิตเ์ชือ่ว่าตอ้งมา

เยอืนสักครัง้ในชวีติ ซึง่ภายในทีแ่ห่งนี้ประกอบดว้ย โบสถห์ลังเก่าและ โบสถห์ลังใหม่ สรา้งขึน้เพือ่การ

แสวงบญุของครสิตศ์าสนกิชน และเรยีกไดว้่าโบสถศ์ักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้เป็นอกีหนึง่ในลสิตร์ายชือ่สถานทีแ่ห่ง

การแสวงบญุทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ในโลก ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเม็กซโิกซติี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านชมโซกาโล (Zócalo) หรือบริเวณจัตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซโิกซึง่เป็นที่ตัง้ของท าเนียบ

ประธานาธบิด ี(Palacio Nacional) และมสี ิง่กอ่สรา้งสวยงามสไตลโ์คโลเนียล อาทเิชน่ โบสถ ์Cathedral 

Metropolitanจัตุรัส Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes อาคารทีท่ าการไปรษณีย ์เป็นตน้ 

และน าท่านเขา้ชมโบราณสถาน Templo Mayor ซึง่เป็นหนึ่งในสิง่ก่อสรา้งหลักของเมืองโบราณ

ชือ่ Tenochtitlan ของชาวแอซเทค กอ่นทีจ่ะถกูท าลายโดยสเปน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีส่าม  เม็กซโิกซติี ้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑม์านุษยวทิยาแห่งชาต ิ(National Museum of Anthropology) ทีร่วบรวมเอา

ศลิปวัตถแุละปิระมดิจ าลอง รวมทัง้อารายธรรมเกา่แกข่องชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซโิกมาไวใ้นทีเ่ดยีวกัน 

เชน่ มายัน แอซเทค โอเมกา น าท่านชมร่องรอยความรุ่งเรอืงของชนเผ่าต่างๆจากขา้วของที่สะสมไวใ้น
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พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์(National Museum of History) ใน

ปราสาทชาปลุเตเปค (Chapultepec Castle) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมอืง ท า

ใหน้อกจากจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับประวัตศิาสตรข์องเม็กซโิกตัง้แต่สมัยก่อนประวัตศิาสตรจ์นถงึยุคหลังการ

ปฏวิัตกิารปกครองแลว้ นักทอ่งเทีย่วยงัจะไดช้มววิทวิทัศน์ของเมอืงหลวงจากจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามของเมอืงเม็กซโิกซติีจ้ากมมุสงู  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านผ่านชมอนุสาวรยีน์างฟ้าแห่งอสิรภาพ (Ángel de la Independencia) อกีหนึง่แลนดม์ารก์ของ

เม็กซโิกซติี ้เป็นอนุสาวรยีข์นาดใหญ่ดา้นบนมรีูปปั้นนางฟ้าสทีอง ถูกสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการประกาศ

อสิรภาพครบรอบหนึ่งรอ้ยปีของเม็กซโิก เมื่อปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) น าท่านชม โชชมิลิโก 

(Xochimilco) เป็นสถานทีท่ีถู่กขนานนามใหเ้ป็น “ตลาดน ้าสไตลเ์ม็กซกิัน” ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเม็กซโิก

ซติี ้ทีน่ี่นักท่องเทีย่วสามารถเชา่เรอืทอ้งแบนทีม่สีสีันสวยงาม (Trajineras) เพือ่ล่องลัดเลาะไปตามคลอง

เล็กๆ พรอ้มเพลดิเพลนิไปกบัดนตรพีืน้เมอืงจากเหล่ามารอิาชี ่(Mariachi) และซือ้อาหารเครือ่งดืม่และของ

ทีร่ะลกึพืน้เมอืงจากเรอืพอ่คา้แมค่า้ไดด้ว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 
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วนัทีส่ ี ่  เมรดิา – อซูมาล – คาบาห ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. น     น   น       น    นเม็กซโิกซติี ้เพือ่เชค็อนิ 

08.05น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเม็กซโิกซติี ้(MEX) สู ่สนามบนิเมรดิา (MID) โดยสายการบนิแอรโ์รเม็กซโิก 

เทีย่วบนิที ่AM420 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช.ม.) 

10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมรดิา 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณอซูมาล (Uxmal Archaeological sites) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ช.ม.) เมอืงโบราณทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

1996 เนือ่งจากเป็นเมอืงโบราณทีค่งความสมบรูณ์ของโบราณสถานทีส่รา้งโดยชนเผา่มายาโบราณ เมอืงอซู

มาลสันนิษฐานว่าสรา้งขึน้ประมาณ 850-925 ปีก่อนครสิตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซึง่เป็น

ผูป้กครองชาวมายาในแถบตะวันตกของคาบสมทุรยคูาทาน ปัจจุบันเมอืงโบราณแห่งนี้ยังคงสภาพของกลุ่ม

อาคารโบราณกว่า 15 กลุ่มอาคารทีก่ระจัดกระจายในระยะความยาวกว่า 2 กโิลเมตร ซึง่แบง่หอ้งต่างๆ

ออกเป็นหลายหอ้งทัง้ส าหรับพระ และ ชนชัน้ปกครอง ซึง่แต่ละหอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอ านาจและความ

ยิง่ใหญข่องผูอ้าศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมเมอืงโบราณอซูมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผา่มายา แปลวา่ สรา้งสามครัง้ ในสถาปัตยกรรม

ทีเ่รยีกว่า Puuc style  คอืสรา้งใหฝ้าผนังสว่นล่างเป็นแบบเรยีบๆ แต่เหนือขึน้ไปสลักดว้ยรูปหนา้กากของ

พระเจา้องคต์่างๆทีเ่ผ่ามายานับถอืบชูา สิง่ทีแ่ปลกไปจากทีอ่ืน่ๆในรัฐยคูาตานคอื อูซมาลไมม่ ีcenote “ซี

โนตี”้ หรอืบ่อน ้า ทีน่อกจากมไีวส้ าหรับเก็บน ้าแลว้ ยังใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงอกีดว้ย ชาวมายาในแถบนี้สรา้งที่

เก็บน ้าส าหรับฤดูรอ้น แทนบ่อน ้าทีม่ายาเผ่าอืน่ใช ้ทีป่ระตูทางเขา้มที่อน ้าทีม่ลีักษณะเป็นหนา้กากแต่มทีี่

ส าหรับเก็บน ้าดา้นใต ้นอกจากนี้ตามหมู่อาคารจะมรีูปสลักเทพเจา้แห่งน ้าฝน Chac Mool อยู่มากมายก็

เนือ่งจากขาดแคลนน ้า จงึตอ้งมกีารขอพรขอน ้าจากพระเจา้  น าท่านชมปิระมดิแห่งเวทยม์นต ์(Pyramid of 

the Magician) ซึง่สรา้งเป็นชัน้ๆทัง้หมด 5 ชัน้ เป็นปิระมดิทีส่งูเด่นทีส่ดุในเมอืงโบราณแห่งนี้ โครงสรา้ง

ทัง้หมดเป็นหนิชอลค์สชีมพซู ึง่ ยงัคงมสีภาพด ีตามต านานเล่าว่า ปิระมดิแห่งนี้สรา้งขึน้ภายในคนืเดยีวโดย

คนแคระทีม่อี านาจของนักมายากล แตค่วามจรงิปิระมดิถกูสรา้งขึน้ถงึหา้ครัง้ แตล่ะครัง้ก็สรา้งคร่อมลงไปบน
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โครงสรา้งทีม่อียูเ่ดมิ จากนัน้น าทา่นชมวังแห่งเจา้ผูค้รองนคร (Governor’s palace) ซึง่สรา้งอยูใ่กลก้ับปิระ

มดิแหง่เวทยม์นต ์อาคารแหง่นี้มดีว้ยกันสามแห่งเชือ่มดว้ยรอยโคง้หรอื arches จมกูทีโ่คง้ยาวใหญ่เหมอืน

งวงชา้งของเทพเจา้ Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็นลักษณะพเิศษของสถานที่นี้  จากนัน้น าท่านชม

จัตุรัสนันเนร ี(Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวทีส่รา้งลอ้มรอบจัตุรัส ซึง่สามารถขุดคน้และคง

สภาพสถาปัตยกรรมไดอ้ย่างสมบูรณ์ น าท่านชมความยิง่ใหญ่และความมหัศจรรยข์องเมอืงโบราณเกา่แก่

กวา่พันปี อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

  ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณคาบาห ์(Kabah) เมอืงโบราณอกีแหง่ของชาวมายา เป็นเมอืงโบราณ

ทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากอูซมาลในเขตผนืแผ่นดนิยูคาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณใน

เมอืงนี้เรยีกไดว้่ายังคงความสมบรูณ์และสวยงามยิง่ น าท่านชมวหิารเทพเจา้แห่งฝน (Temple of Chac 

Mool) ซึง่เป็นเทพเจา้ทีช่าวมายาทีอ่าศัยในบรเิวณนี้บชูามาก เนื่องจากทีร่าบสงูยคูาทานเป็นพืน้ทีค่่อนขา้ง

แหง้แลง้และขาดน ้า ชาวมายาจงึบวงสรวงและบชูาเทพเจา้แห่งฝนเพือ่ขอฝน จากนัน้น าท่านชมหมูอ่าคาร 

วหิารโบราณทีม่กีารแกะสลักรูปปั้นเทพเจา้ต่างๆส าหรับประกอบพธิบีชูายัญ หรอื พธิกีรรมของชาวมายาใน

อดตี อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าอัศจรรยแ์ละความสวยงามของเมอืงโบราณของชาวมายาในอดตีได ้

ตามอธัยาศัย    

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hacienda Uxmal Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  เมรดิา – ชเิชน อทิซา (เมอืง  ดก  ก และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม)่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมรดิา (Merida) อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและยังเป็นเมอืงหลวงของรัฐยกูา

ตัง หรอื รัฐยคูาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซโิก โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียง

เหนือของรัฐและยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในคาบสมุทรยคูาทาน (Yucatan Peninsula) น าท่านชม พลาซา่ 

แกรนดเ์ด (Plaza Grande) จัตุรัสใจกลางเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นจุดศูนยก์ลางของยา่นประวัตศิาสตรท์ี่

ส าคัญของเมรดิา นอกจากนี้แลว้ พลาซา่ แกรนดเ์ด ยังเป็นทีต่ัง้ของสวนสาธารณะกลางทีถู่กลอ้มรอบดว้ย

อาคารประวัตศิาสตรท์ีน่่าประทับใจ โดยสถานทีส่ าคัญทีต่ัง้อยูบ่นจัตุรัสแห่งนี้ไดแ้ก ่วหิาร พพิธิภัณฑศ์ลิปะ

ร่วมสมัย  พระราชวังเก่า และหอนาฬกิา ไดเ้วลาน าท่านผ่านชมถนน กาซา่ มอนเตโค่ (Casa Montejo) 

ถนนสายตน้ไมท้ี่มคีวามสวยงามและยังเป็นถนนที่ส าคัญที่สุดของเมอืง อีกทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของอนุสรณ์

สถานทีส่ าคัญ รวมไปถงึเหลา่อาคารทีถ่อืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเมรดิาอกีดว้ย   

  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชเิชน อทิซา (Chichen Itza) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)  น     น                    น-      (Chichen-Itza Archaeological Site) 

                   นหรอืชาว มายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนครสิต์ศตวรรษที่มีความรุ่งเรืองเป็น

อยา่งมากไมว่า่จะเป็นทางดา้นคณติศาสตร ์                                 น             น

                น   ใน             บี ้นใน                13        น   น        น 

                   น        และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 

1988 รวมถงึไดรั้บการโหวตคัดเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหมเ่มือ่วันที ่7 เดอืน 7 ปี 

2007 อกีดว้ย น าทา่นชมปิระมดิแหง่เทพเจา้คคูลุคาน (เทพเจา้สงูสดุของชาวมายาซึง่เป็นผูส้รา้งมนุษย)์ ซึง่

ถอืเป็นปิระมดิแหง่สดุทา้ยและเป็นปิระมดิทีก่ลา่วไดว้า่ยิง่ใหญท่ีส่ดุของอาราย ธรรมมายาดว้ย จากนั้นน า

ทา่นชมวหิารชคั มลุ (รปูปัน้ซึง่เป็นศลิปะแบบมายา) และมหีอ้งโถงทีเ่ต็มไปดว้ยเสา หลายพันตน้และลาน

กวา้งทีใ่ชเ้ป็นทีช่มุนุมของประชาชนในอดตี ชเิชน อทิซา เป็นสว่นหนึง่ของมหาวหิาร จ านวนมากซึ่งพวก

มายาไดส้รา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ของเทพเจา้ผูท้รงกระหายพระโลหติ ตัววหิารรปูรา่งคลา้ย 
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 ปิระมดิยอดตัด กอ่สรา้งซอ้นกันเป็นชัน้ๆ บนเนื้อทีร่าว 6.4 ตร.กม. วหิารทีใ่หญ่สดุมชีือ่ว่า มหาวหิารแห่ง

นักรบ  สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตรงกลางสรา้งเป็นปราสาทเหลีย่มทบึสงูขึน้ไปใชเ้ป็นทีท่ าพธิสีังเวยเทพเจา้ 

 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความมหัศจรรยข์องปิระมดิแหง่ชเิชน อทิซา  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mayaland Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีห่ก  ชเิชน อทิซา – เมอืงโบราณตลูมั – แคนคนู  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น     น   นทางสู่            ลัม (Tulum Archeological Site) (        200  . . 

ใ         น          2.40 ชั่วโมง)                     นใน       น         “          (Zama) 

    น          (City of Dawn)”        น น   ใน                    ใน                              

13-15  น          น                                     น                  ใน     

                                  น    น         น  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมเมอืงโบราณตลูัมแห่งอาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมอืงโบราณซึง่ตัง้อยู่

รมิหนา้ผาตดิกบัทะเลแครบิเบีย้น นับเป็นหนึง่ในเมอืงโบราณแห่งสดุทา้ยกอ่นทีอ่ารายธรรมมายาจะสญูสิน้

ลงในชว่ง ศตวรรษที ่15 หลังการรุกรานของชาวสเปนซึง่ล่าอาณานคิมประเทศเม็กซโิกอยู่ในขณะนัน้ 

อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณในอเมรกิากลาง มพีืน้ทีบ่รเิวณประเทศเม็กซโิกคาบเกีย่วกบัเบลซีและ

กวัเตมาลา และมคีวามรุง่เรอืงชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึ ค.ศ. 1502 มจีดุศนูยก์ลางอยูท่ีน่ครวากา ซึง่

ปัจจบุนัคอื เปร ูชาวมายาใชอ้ักษรภาพในการบันทกึ มคีวามสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถท านาย

เวลาเกดิสรุยิปุราคาและจันทรปุราคาไดล้ว่งหนา้เป็นเวลานาน รูจ้ักท าปฏทินิใช ้รูจั้กประดษิฐเ์ลขศูนยใ์ชใ้น

วชิาคณติศาสตร ์รูจ้ักคา้ขายเกลอื หยก และเครือ่งปั้นดนิเผา แต่ชาวมายาไมรู่จั้กใชล้อ้และไมรู่จ้ักการถลุง

แร ่ซึง่แสดงวา่ชาวมายาด ารงชวีติเหมอืนมนุษยห์นิทีรู่จั้กใชเ้พยีงไม ้กระดกูสตัว ์หนิปนู และหนิทรายในการ

สรา้งเมอืง น าทา่นชม Temple of  Fresco หนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโบราณแห่งนี้ ซ ึง่ชาว

มายาใชเ้พือ่เฝ้าดูการเคลือ่นไหวของพระอาทติย ์จากนัน้อสิระใหท้่านถ่ายรูปกับ El Castillo ซึง่ชาวมายา

สรา้งไวเ้ป็นปราสาท หรอืเสมอืนป้อมปราการไวต้อ่สูก้บัผูร้กุราน มคีวามสงูทัง้ส ิน้ 7.5 เมตร อสิระใหท้่านได ้

เก็บภาพความน่าอัศจรรยข์องสิง่กอ่สรา้งอกีแห่งของชาวมายาโบราณ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแคน

คนู (Cancun)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Emporio Hotel & Suite Cancun**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด แคนคนู – ฮาวานา (ประเทศควิบา) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
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08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแคนคนู เพือ่เชค็อนิ 

10.51 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแคนคนู สู ่สนามบนิโฮเซ มารต์ ิ(Jose Marti Airport) กรงุฮาวานา ประเทศควิบา 

13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิโฮเซ มารต์ ิ(Jose Marti Airport) กรงุฮาวานา ประเทศควิบา 

 น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงใหมแ่หง่กรงุฮาวานา (Modern Havana) อนัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญเพือ่ยอ้นร าลกึ

ถงึประวัตศิาสตรข์องควิบา น าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสรณ์สถานโฮเซ มารต์ ิ(Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์

สถานทีส่รา้งเป็นทาวเวอรร์ูปดาว สงู 109 เมตร เพือ่ร าลกึถงึวรีบรุุษชาวควิบา จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสแห่ง

การปฎวิัตคิวิบา (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกยีรตยิศ (Dignity Square) ชม ถนนมาเลคอน 

(Malecon) ถนนเลียบชายฝ่ังทีม่คีวามยาวประมาณ 8 กโิลเมตร ซึง่หากมาในช่วงเย็นๆจะพบว่ามผีูค้น

ออกมาท ากจิกรรมต่างๆร่วมกันอยา่งคกึคัก ไมว่่าจะเป็นการปารต์ีส้ังสรรค ์ตกปลา หรอืแมแ้ต่การลงเล่นน ้า

ทะเล นอกจากนีแ้ลว้บนถนนมาเลคอนยงัเป็นทีต่ัง้ของอาคารส าคัญๆเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก ่ตกึรามบา้นชอ่ง

เกา่แก ่รวมไปถงึป้อมปราการเกา่แกท่ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มลิม้ลองเมนูกุง้มงักรควิบา 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Melia Havana Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีแ่ปด  ฮาวานา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่กรุงฮาวานา หรอื ลาอาบานา (La Habana) เมอืงหลวงและเมอืงท่าที่เป็นศูนยก์ลาง

เศรษฐกจิของประเทศควิบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาไดก้ลายเป็นมชีือ่เสยีงในดา้นประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม และสถานทีต่่าง ๆ โดยเฉพาะบรเิวณย่านเมอืงเก่าฮาวานาและป้อมปราการทีไ่ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดนิทางสูย่า่น คาซา บลันคา Casa Blanca (Statue of 



Page 12 of 21 

 
 

 
 

Jesus Christ) ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบัรปูปัน้พระเยซคูรสิตท์ีต่ัง้ตระหงา่นอยูก่ลางเนนิเขา รมิอา่วฮาวานา หัน

พระพักตรส์ูเ่มอืงฮาวานา ซึง่ท่านมองเห็นไดใ้นระยะไกล น าท่านชมยา่นเมอืงเกา่ฮาวานา (Old Havana) 

ยา่นทอ่งเทีย่วหลักทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ซึง่สว่นใหญถ่กูสรา้งขึน้โดยชาวสเปนในชว่งปี ค.ศ.1519 เป็นยา่น

ที่มีความโดดเด่นในเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และสไตล์นีโอคลาสสคิ 

(Neoclassic Style) ซึง่อาคารหลายหลังไดช้ ารดุทรดุโทรมลงไปในชว่งศตวรรษที ่20 แตใ่นชว่งหลังๆก็ไดม้ี

การบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้ น าทา่นเดนิเลน่สูจ่ัตรัุสวหิาร (Cathedral Square) น าท่านเขา้ชมวหิารฮาวานา ซึง่

เป็นโบสถเ์กา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิใ์นกรงุฮาวานา 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นสูพ่ลาซา่ เดอ อารม์ หรอืจัตรัุสเกา่แกท่ีส่รา้งเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมอืง เพือ่ใชป้้องกนัการรกุราน

จากขา้ศกึและโจรสลัดในอดตี น าท่านเทีย่วชมความงดงามของเมอืงเก่าฮาวานา ทีไ่ดรั้บการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ความสวยงามและสมบรูณ์ของหมูอ่าคารทีไ่ดรั้บอทิธพิลในสมัยโค

โลเนียล ยังคงสสีันและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรืองและการล่าอาณานคิมในอดตีของชาวยุโรปไดเ้ป็น

อยา่งด ีน าทา่นชมจัตรัุสซานฟรานซสิโก (San Francisco Square) ซึง่ในอดตีเป็นสถานทีใ่นการคา้ขายและ

เปลีย่นสนิคา้ และเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ในการคา้ขายทางเรอือกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

เมอืงมรดกโลกฮาวานาตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นชมบา้นของ เช เกวารา (Che Guevara House) อกีหนึง่

วีรบุรุษชาวอาร์เจนตนิาอันเป็นที่รักยิง่ของชาวควิบา แพทย์และนักปฏวิัตเิพื่ออุดมคตใินการปฏริูปการ

ปกครองของควิบา   

 

 

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั คาปิโทลโิอ (Capitolio) อาคารรปูโดมสงู อดตีใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐสภา และเป็นอาคารทรง

โดมสงูทีส่รา้งคลา้ยคลงึกบัอาคารรัฐสภาในกรงุวอชงิตนัดซี ีของสหรัฐอเมรกิา จากนัน้น าทา่นเขา้ชม
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พพิธิภณัฑบ์า้นเฮมงิเวย ์(Hemingway Home Museum) หรอื เออรเ์นสต ์มลิเลอร ์เฮมงิเวย ์(Ernest 

Miller Hemingway) นักเขยีนชาวอเมรกินัชือ่ดังของโลกทีห่ลงใหลในประเทศควิบา จนตดัสนิใจยา้ยมาอยู่

ในควิบานานกวา่ 5 ปีและในปี พ.ศ. 2497  เขาไดรั้บรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผูส้ ือ่ขา่ว

สงครามโลกครัง้ที ่2  น าทา่นชมประวัตแิละของสะสมของนักเขยีนรางวัลโนเบลทา่นนี ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง Tropicana Show 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Melia Havana Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีเ่กา้ ฮาวานา  - อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮาวานาเพือ่เชค็อนิ 

09.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิฮาวานา สูส่นามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK183 

 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

 

วนัทีส่บิ  อสิตนับลู – กรงุเทพ 

 

09.05 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู  

 น าท่านล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black sea) เขา้กับทะเลมาร์

มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตรจนถงึ 3 

กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทีน่ี่ นอกจากความสวยงามแลว้ 

ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้

เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้วา่กนัวา่จนกระทั่งถงึยคุของการน าเอาเรอืปืนใหญ่มาใช ้และไมเ่คยปรากฏ
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วา่กรงุอสิตันบลูถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้นีเ้ป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเ้อง ปี ค.ศ. 1973 

มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้ 

ขณะที่ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ 

บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

14.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิอสิตันบลู 

 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตามอธัยาศัย  

 (หากท่านไม่ตอ้งการท่องเทีย่วอสิตันบูลในวันนี้ ทางทัวรท์ าเงนิคืนใหท้่านละ 1,000 บาท กรุณาแจง้

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน กอ่นเดนิทาง) 

17.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK58 (ใชเ้วลาบนิ 8 ชัว่โมง)  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่าระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิเอ็ด  กรงุเทพมหานคร   

 

07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

11วนั เม็กซโิก – ควิบา  

ราคาทวัร ์149,900 บาท : 1-11 พ.ค. / 12-21 ม.ิย. / 3-13 ก.ค. 2563/ 7-17 ส.ค. 2563 

ราคาทวัร ์155,900 บาท : 10-20 เม.ย. 2563 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  พ.ค. – ส.ค. 2563 สงกรานต ์2563 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 149,900 155,900 
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พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 20,000 20,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 145,900 151,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ (เทีย่วบนิ TK เทา่นัน้) 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

110,000-130,000 110,000-130,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST-MEX//HAV-IST-BKK หักคา่ตั๋วคนื 32,000 36,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่25 ธันวาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ  

 ในเม็กซโิกและควิบาสว่นใหญไ่มม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนือ่งจากเตยีงจะเป็นเตยีง Queen Size 

Bed 2 เตยีง (TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพัก 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ได ้2 ใบ (TK)  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เม็กซโิก – ควิบา (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK  (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ใบ ได ้2 ใบ) 

 ตั๋วเครือ่งบนิภายใน AM ไดน้ ้าหนักกระเป๋า 1 ใบ 20 กก. เทา่นัน้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบ,ุ คา่วซีา่ควิบา 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมคา่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
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 คา่วซีา่เม็กซโิก เนือ่งจากสามารถใชว้ซีา่อเมรกิาดังตอ่ไปนีเ้ขา้ประเทศเม็กซโิกได ้

Mexico Visa: No visa required for holders of a valid visa issued by Canada, USA, United Kingdom or a 

Schengen Member State (ทา่นสามารถใชว้ซีา่แคนาดา / วซีา่อเมรกิา / วซีา่ องักฤษ และ วซีา่เชงเกน้แบบ 

Multiple 1 year visa) 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิารแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น(หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)(เมษายน-ธนัวาคม ปี

ใหม ่90 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-59 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60-89 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่(ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่30-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-29 วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง (กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่านจะมคี่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

เพิม่) 
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 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

 ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 
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 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในอเมรกิา-แคนาดา จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศ

ทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ  ICAO  

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

(9.75 นิว้) + ยาว (21.5 นิว้) + สงู (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 
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 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยูใ่นความความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่น โดยชดใชต้ามกฎของสาย

การบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ทา่น

จงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์าร

ชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ควิบา  

(Single entry เขา้-ออกคร ัง้เดยีวเทา่น ัน้) 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์  

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ใบหนา้ขนาด 3 ซม. จ านวน 2 รปู พืน้

ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้ (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้ม

สวมแวน่สายตา (รปูหา้มเกนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้ 

3. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่

เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 
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- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ 

บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา) 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
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การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


