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Code: IH14-MEX+CUB-16TK-Apr-Jul-269-A221109 

 

16 วนั เม็กซโิก – ควิบา  

 

 

 

เปิดทรปิ... เทีย่วบนิใหมสู่ ่เม็กซโิก และ ควิบา โดย เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส ์

เมษายน - สงิหาคม 2566 

269,900 บาท  

ลอสแองเจลสิ–        –             ล ั –                       

(ปิระมดิแหง่ชนเผา่มายา เมอืงมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม)่  

เมรดีา –        –     ห–์ เม็กซโิก ซติ ี ้– เตโอตฮิวัคนั - ฮาวานา – ไวนาเลส – ซานตาคลารา  เซยีนฟวย

โกส  ตรนิแิดด – กามากเูอย ์– บายาโม – ซานเตยีโก เดอ ควิบา – ออลกนิ – ไมอามี ่ 

 

ราคาทวัร ์269,900 บาท : 5-20 เม.ย.  / 26 เม.ย.-11 พ.ค. / 17 พ.ค. -1 ม.ิย. / 21 ม.ิย. -6 ก.ค. / 26 

ก.ค. – 10 ส.ค. 
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16 วนั เม็กซโิก – ควิบา 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร – อสิตนับลู – เม็กซโิก ซติ ี ้(พกัคา้ง 3 คนื) 

 

05.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ M ประตูทางเขา้ที ่5-6 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 

4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

07.45 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารเชา้และ

อาหารกลางวัน ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

14.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK189 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตันบลู มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

20.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สู ่กรงุเม็กซโิกซติี ้               (ใชเ้วลาบนิประมาณ 14 ชัว่โมง) 

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

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั และ อาหารค า่ บนเครือ่งบนิ 
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วนัทีส่อง เม็กซโิกซติี ้ – เตโอตฮิวัคนั – วหิารพระแมม่ารแีหง่กวัดาลปู  

 

02.55 น.    น      กรงุเม็กซโิกซติี ้                น     น   น            น                    

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

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโบราณเตโอตฮิัวคัน (Teotihuacán) (ระยะทาง 48 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชม.)  

 

น าทา่นชมปิระมดิโบราณขนาดใหญท่ีย่งัอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ ปัจจบุนันักโบราณคดยีังไมส่ามารถสรุปไดว้่า

ใครเป็นผูส้รา้งโบราณสถานแหง่นี ้รวมทัง้จดุประสงคใ์นการสรา้งและการล่มสลายของอาณาจักรก็ยังไมเ่ป็น

ทีแ่น่ชดั  

 

น าท่านชมปิระมดิสรุยิัน (The Pyramid of the Sun) ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรเิวณโบราณสถาน

แหง่นี ้ดว้ยความสงู 63.5 เมตร ซึง่เป็นปิระมดิทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากปิระมดิแห่งเมอืงโซลู

ลาแหง่เม็กซโิก และ ปิระมดิแหง่กซีา่ของอยีปิต ์ 

 

จากนัน้น าท่านชม ปิระมดิจันทรา (The Pyramid of the Moon)  ซึง่อนุญาตใหนั้กท่องเทีย่วขึน้ไดแ้ค่

ครึง่หนึ่งของความสูง เมอืงโบราณเตโอตฮิัวคัน แห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยเูนสโกในปี 1987 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญอ่ลังการของปิระมดิของชาวมายา  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นกัวลาดูป เพื่อน าท่านเขา้ชมโบสถพ์ระแม่มารอีันศักดิส์ทิธิแ์ห่งกัวดาลูป 

(Basilica De Guadalupe) เป็นโบสถท์ีช่าวครสิตเ์ชือ่ว่าตอ้งมาเยอืนสักครัง้ในชวีติ ซึง่ภายในทีแ่ห่งนี้

ประกอบดว้ย โบสถห์ลังเกา่และ โบสถห์ลังใหม ่สรา้งขึน้เพือ่การแสวงบญุของครสิตศ์าสนกิชน และเรยีกได ้

วา่โบสถศ์ักดิส์ทิธิแ์หง่นีเ้ป็นอกีหนึง่ในลสิตร์ายชือ่สถานทีแ่หง่การแสวงบญุทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ในโลก  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเม็กซโิกซติี ้



Page 4 of 26 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านชมโซกาโล (Zócalo) หรือบริเวณจัตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซโิกซึง่เป็นที่ตั ้งของท าเนียบ

ประธานาธบิด ี(Palacio Nacional) และมสี ิง่ก่อสรา้งสวยงามสไตลโ์คโลเนียล อาทเิชน่ โบสถ ์Cathedral 

Metropolitanจัตรัุส Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes อาคารทีท่ าการไปรษณีย ์เป็นตน้  

 

 น าท่านเขา้ชมโบราณสถาน Templo Mayor ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสรา้งหลักของเมืองโบราณ

ชือ่ Tenochtitlan ของชาวแอซเทค กอ่นทีจ่ะถกูท าลายโดยสเปน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีส่าม  เม็กซโิกซติี ้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑม์านุษยวทิยาแห่งชาต ิ(National Museum of Anthropology) ทีร่วบรวมเอา

ศลิปวัตถแุละปิระมดิจ าลอง รวมทัง้อารายธรรมเกา่แกข่องชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซโิกมาไวใ้นทีเ่ดยีวกัน 

เชน่ มายัน แอซเทค โอเมกา น าท่านชมร่องรอยความรุ่งเรอืงของชนเผ่าต่างๆจากขา้วของทีส่ะสมไวใ้น

พพิธิภณัฑแ์หง่นี ้ 
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 จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ (National Museum of History) ในปราสาทชาปลุเตเปค 

(Chapultepec Castle) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญข่องเมอืง ท าใหน้อกจากจะไดเ้รยีนรู ้

เกีย่วกับประวัตศิาสตร์ของเม็กซโิกตัง้แต่สมัยก่อนประวัตศิาสตรจ์นถงึยุคหลังการปฏวิัตกิารปกครองแลว้ 

นักท่องเทีย่วยังจะไดช้มววิทวิทัศน์ของเมอืงหลวงจากจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ อสิระใหท้่านเก็บภาพ

ความสวยงามของเมอืงเม็กซโิกซติีจ้ากมมุสงู  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

 

บา่ย น าท่านผ่านชมอนุสาวรยีน์างฟ้าแห่งอสิรภาพ (Ángel de la Independencia) อกีหนึง่แลนดม์ารก์ของ

เม็กซโิกซติี ้เป็นอนุสาวรยีข์นาดใหญ่ดา้นบนมรีูปปั้นนางฟ้าสทีอง ถูกสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการประกาศ

อสิรภาพครบรอบหนึง่รอ้ยปีของเม็กซโิก เมือ่ปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454)  

 

 น าทา่นชม โชชมิลิโก (Xochimilco) เป็นสถานทีท่ีถ่กูขนานนามใหเ้ป็น “ตลาดน ้าสไตลเ์ม็กซกินั” ตัง้อยูท่าง

ตอนใตข้องเม็กซโิกซติี ้ทีน่ีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถเชา่เรอืทอ้งแบนทีม่สีสีนัสวยงาม (Trajineras) เพือ่ลอ่งลดั

เลาะไปตามคลองเล็กๆ พรอ้มเพลดิเพลนิไปกบัดนตรพีืน้เมอืงจากเหล่ามารอิาชี ่(Mariachi) และซือ้อาหาร

เครือ่งดืม่และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงจากเรอืพอ่คา้แมค่า้ไดด้ว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่3) 

 

 



Page 6 of 26 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  เมรดิา – อซูมาล – คาบาห ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

07.00 น. น     น   น       น    นเม็กซโิกซติี ้เพือ่เชค็อนิ 

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

เทีย่วบนิที ่AM824 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช.ม.) 

11.21 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมรดิา 

  

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

ประมาณ 1.15 ช.ม.) เมอืงโบราณทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

1996 เนื่องจากเป็นเมอืงโบราณทีค่งความสมบรูณ์ของโบราณสถานทีส่รา้งโดยชนเผ่ามายาโบราณ เมอืง

อซูมาลสันนษิฐานว่าสรา้งขึน้ประมาณ 850-925 ปีก่อนครสิตกาล และถูกปกครองโดยตระกลูชยุ ซึง่เป็น

ผูป้กครองชาวมายาในแถบตะวันตกของคาบสมทุรยคูาทาน ปัจจบุนัเมอืงโบราณแห่งนี้ยังคงสภาพของกลุ่ม

อาคารโบราณกว่า 15 กลุ่มอาคารทีก่ระจัดกระจายในระยะความยาวกว่า 2 กโิลเมตร ซึง่แบ่งหอ้งต่างๆ

ออกเป็นหลายหอ้งทัง้ส าหรับ พระ และ ชนชัน้ปกครอง ซึง่แต่ละหอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอ านาจและความ

ยิง่ใหญข่องผูอ้าศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผ่ามายา แปลว่า สรา้งสามครัง้ ใน

สถาปัตยกรรมทีเ่รยีกว่า Puuc style  คอืสรา้งใหฝ้าผนังสว่นล่างเป็นแบบเรยีบๆ แต่เหนือขึน้ไปสลักดว้ยรูป

หนา้กากของพระเจา้องคต์่างๆทีเ่ผ่ามายานับถอืบชูา สิง่ทีแ่ปลกไปจากทีอ่ ืน่ๆในรัฐยคูาตานคอื อซูมาลไม่

ม ีcenote “ซโีนตี”้ หรอืบอ่น ้า ทีน่อกจากมไีวส้ าหรับเก็บน ้าแลว้ ยังใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงอกีดว้ย ชาวมายาใน

แถบนี้สรา้งทีเ่ก็บน ้าส าหรับฤดูรอ้น แทนบ่อน ้าที่มายาเผ่าอืน่ใช ้ที่ประตูทางเขา้มที่อน ้าทีม่ลีักษณะเป็น

หนา้กากแตม่ทีีส่ าหรับเก็บน ้าดา้นใต ้นอกจากนีต้ามหมูอ่าคารจะมรีปูสลักเทพเจา้แหง่น ้าฝน Chac Mool อยู่

มากมายก็เนือ่งจากขาดแคลนน ้า จงึตอ้งมกีารขอพรขอน ้าจากพระเจา้   

 

 น าทา่นชมปิระมดิแหง่เวทยม์นต ์(Pyramid of the Magician) ซึง่สรา้งเป็นชัน้ๆทัง้หมด 5 ชัน้ เป็นปิระมดิที่

สงูเดน่ทีส่ดุในเมอืงโบราณแหง่นี ้โครงสรา้งทัง้หมดเป็นหนิชอลค์สชีมพูซึง่ ยังคงมสีภาพด ีตามต านานเล่า

วา่ ปิระมดิแหง่นีส้รา้งขึน้ภายในคนืเดยีวโดยคนแคระทีม่อี านาจของนักมายากล แต่ความจรงิปิระมดิถูกสรา้ง

ขึน้ถงึหา้ครัง้ แตล่ะครัง้ก็สรา้งครอ่มลงไปบนโครงสรา้งทีม่อียูเ่ดมิ  
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 จากนัน้น าท่านชมวังแห่งเจา้ผูค้รองนคร (Governor’s palace) ซึง่สรา้งอยูใ่กลก้ับปิระมดิแห่งเวทยม์นต ์

อาคารแห่งนี้มดีว้ยกันสามแห่งเชือ่มดว้ยรอยโคง้หรอื arches จมกูทีโ่คง้ยาวใหญ่เหมอืนงวงชา้งของเทพ

เจา้ Chac Mool เห็นเดน่แตไ่กล เป็นลักษณะพเิศษของสถานทีน่ี้  

 

 จากนัน้น าทา่นชมจัตรัุสนันเนร ี(Nunnery Quadragle) เป็นหมูอ่าคารยาวทีส่รา้งลอ้มรอบจัตุรัส ซึง่สามารถ

ขุดคน้และคงสภาพสถาปัตยกรรมไดอ้ย่างสมบูรณ์ น าท่านชมความยิง่ใหญ่และความมหัศจรรยข์องเมอืง

โบราณเกา่แกก่วา่พันปี อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 

  

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณคาบาห ์ (Kabah) เมอืงโบราณอกีแหง่ของชาวมายา เป็นเมอืงโบราณ

ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองรองจากอซูมาลในเขตผนืแผน่ดนิยคูาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณใน

เมอืงนีเ้รยีกไดว้า่ยงัคงความสมบรูณ์และสวยงามยิง่ น าทา่นชมวหิารเทพเจา้แหง่ฝน (Temple of Chac 

Mool) ซึง่เป็นเทพเจา้ทีช่าวมายาทีอ่าศัยในบรเิวณนีบ้ชูามาก เนือ่งจากทีร่าบสงูยคูาทานเป็นพืน้ทีค่อ่นขา้ง

แหง้แลง้และขาดน ้า ชาวมายาจงึบวงสรวงและบชูาเทพเจา้แหง่ฝนเพือ่ขอฝน จากนัน้น าทา่นชมหมูอ่าคาร 

วหิารโบราณทีม่กีารแกะสลกัรปูปัน้เทพเจา้ตา่งๆส าหรับประกอบพธิบีชูายญั หรอื พธิกีรรมของชาวมายาใน

อดตี อสิระใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพความน่าอศัจรรยแ์ละความสวยงามของเมอืงโบราณของชาวมายาในอดตีได ้

ตามอธัยาศัย    

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hacienda Uxmal Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้  เมรดิา – ชเิชน อทิซา (เมอืง  ดก  ก และ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม)่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมรดิา (Merida) อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและยังเป็นเมอืงหลวงของรัฐยกูา

ตัง หรอื รัฐยคูาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซโิก โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียง

เหนอืของรัฐและยงัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในคาบสมทุรยคูาทาน (Yucatan Peninsula)  

 

 น าท่านชม พลาซา่ แกรนดเ์ด (Plaza Grande) จัตุรัสใจกลางเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นจุดศูนยก์ลางของ

ยา่นประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญของเมรดิา นอกจากนีแ้ลว้ พลาซา่ แกรนดเ์ด ยงัเป็นทีต่ัง้ของสวนสาธารณะกลาง

ทีถ่กูลอ้มรอบดว้ยอาคารประวัตศิาสตรท์ีน่่าประทับใจ โดยสถานทีส่ าคัญทีต่ัง้อยูบ่นจัตุรัสแห่งนี้ไดแ้ก ่วหิาร 

พพิธิภณัฑศ์ลิปะรว่มสมยั  พระราชวังเกา่ และหอนาฬกิา  

  

 ไดเ้วลาน าทา่นผา่นชมถนน กาซา่ มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายตน้ไมท้ีม่คีวามสวยงามและยังเป็น

ถนนทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญ รวมไปถงึเหล่าอาคารทีถ่อืว่าเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงเมรดิาอกีดว้ย   

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

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

ชัว่โมง)    

 

 น     น                    น-      (Chichen-Itza Archaeological Site)  
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                      นหรอืชาว มายาในเขตยคูาทานในชว่งกอ่นครสิตศ์ตวรรษทีม่คีวามรุง่เรอืง

เป็นอยา่งมากไมว่า่จะเป็นทางดา้นคณติศาสตร ์                                

 น             น                น   ใน             บี ้นใน                13  

          น   น        น                   น        และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก องคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1988 รวมถงึไดรั้บการโหวตคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย ์ ของ

โลกยคุใหมเ่มือ่วันที ่7 เดอืน 7 ปี 2007 อกีดว้ย  

 

 น าทา่นชมปิระมดิแหง่เทพเจา้คคูลุคาน (เทพเจา้สงูสดุของ ชาวมายาซึง่เป็นผูส้รา้งมนุษย)์ ซึง่ถอืเป็นปิระ

มดิแหง่สดุทา้ยและเป็นปิระมดิทีก่ลา่วไดว้า่ยิง่ใหญท่ีส่ดุของอารายธรรมมายาดว้ย  

 

 จากนัน้น าทา่นชมวหิารชคั มลุ (รปูปัน้ซึง่เป็นศลิปะแบบมายา) และมหีอ้งโถงทีเ่ต็มไปดว้ยเสา หลายพันตน้

และลานกวา้งทีใ่ชเ้ป็นทีช่มุนุมของประชาชนในอดตี ชเิชน อทิซา เป็นสว่นหนึง่ของมหาวหิาร จ านวนมาก

ซึง่พวกมายาไดส้รา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ของเทพเจา้ผูท้รงกระหายพระโลหติ ตัววหิารรปูรา่งคลา้ยปิระมดิ

ยอดตัด กอ่สรา้งซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ บนเนือ้ทีร่าว 6.4 ตร.กม. วหิารทีใ่หญส่ดุมชีือ่วา่ มหาวหิารแหง่นักรบ 

 สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตรงกลางสรา้งเป็นปราสาทเหลีย่มทบึสงูขึน้ไปใชเ้ป็นทีท่ าพธิสีงัเวยเทพเจา้  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Meson del Marque Estandar Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก  ชเิชน อทิซา – เมอืงโบราณตลูมั - หลมุน า้ซโินเต ้– 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 ระหว่างทางถงึเมอืงตูลัม น าท่านสัมผัสกับ

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตกิบัหลมุน ้า ซโินเต ้(Cenote) หลมุน ้าทีส่วยงามและสามารถลงเล่นน ้าได ้(กรุณา

เตรยีมชดุวา่ยน ้าไปดว้ยหากทา่นตอ้งการเลน่น ้า) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมเมอืงโบราณตลูัมแหง่อาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมอืงโบราณซึง่ตัง้อยู่

รมิหนา้ผาตดิกบัทะเลแครบิเบีย้น  

  นับเป็นหนึง่ในเมอืงโบราณแหง่สดุทา้ยกอ่นทีอ่ารายธรรมมายาจะสญูสิน้ลงในชว่ง ศตวรรษที ่15 หลัง

การรกุรานของชาวสเปนซึง่ลา่อาณานคิมประเทศเม็กซโิกอยูใ่นขณะนัน้  

- อาณาจักรมายา เป็น อาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบ

เกีย่วกับเบลซีและกัวเตมาลา และมคีวามรุ่งเรอืงชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึ ค.ศ. 1502 มจีุด

ศูนยก์ลางอยู่ที่นครวากา ซึง่ปัจจุบันคอื เปรู ชาวมายาใชอ้ักษรภาพในการบันทกึ มคีวามสามารถ

ทางดาราศาสตร ์จนสามารถท านายเวลาเกดิสรุยิปุราคาและจันทรปุราคา ไ ด ้ล่ ว ง ห น ้า เ ป็ น

เวลานาน รูจ้ักท าปฏทินิใช ้รูจั้กประดษิฐเ์ลขศูนยใ์ชใ้นวชิาคณติศาสตร ์รูจั้กคา้ขายเกลอื หยก และ

เครื่องปั้นดนิเผา แต่ชาวมายาไม่รูจั้กใชล้อ้และไม่รูจ้ักการถลุงแร่ ซึง่แสดงว่าชาวมายาด ารงชวีติ

เหมอืนมนุษยห์นิทีรู่จั้กใชเ้พยีงไม ้กระดกูสตัว ์หนิปนู และหนิทรายในการสรา้งเมอืง  

  

 น าท่านชม Temple of Fresco หนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโบราณแห่งนี้ ซ ึง่ชาวมายาใชเ้พือ่

เฝ้าดกูารเคลือ่นไหวของพระอาทติย ์ 

 

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
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 จากนัน้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูกบั El Castillo ซึง่ชาวมายาสรา้งไวเ้ป็นปราสาท หรอืเสมอืนป้อมปราการไวต้่อสู ้

กบัผูร้กุราน มคีวามสงูทัง้ส ิน้ 7.5 เมตร อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องสิง่กอ่สรา้งอกีแหง่ ของ

ชาวมายาโบราณ ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคนคนู (Cancun)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Presidente Intercontinental Cancun Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีเ่จ็ด แคนคนู – ฮาวานา (ประเทศควิบา) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย หรอื ท่านจะเลอืกเดนิเล่นในเมอืงแคนคูน เลอืกซือ้ของที่

ระลกึไดต้ามอธัยาศัย 

11.45 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแคนคนู  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

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

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

 น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

 

วนัทีแ่ปด  ฮาวานา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสู่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมอืงหลวงและเมอืงท่าทีเ่ป็นศูนยก์ลาง

เศรษฐกจิของประเทศควิบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาไดก้ลายเป็นมชีือ่เสยีงในดา้นประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม และสถานทีต่่าง ๆ โดยเฉพาะบรเิวณย่านเมอืงเก่าฮาวานาและป้อมปราการทีไ่ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982  

 



Page 12 of 26 

 

 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงใหมแ่หง่กรงุฮาวานา (Modern Havana) อนัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญเพือ่ยอ้นร าลกึ

ถงึประวัตศิาสตรข์องควิบา  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสรณ์สถานโฮเซ มารต์ ิ(Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งเป็นทาวเวอร์

รปูดาว สงู 109 เมตร เพือ่ร าลกึถงึวรีบรุษุชาวควิบา  

 

จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสแห่งการปฎวิัตคิวิบา (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกยีรตยิศ (Dignity 

Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลยีบชายฝ่ังทีม่คีวามยาวประมาณ 8 กโิลเมตร ซึง่หากมา

ในชว่งเย็นๆจะพบวา่มผีูค้นออกมาท ากจิกรรมตา่งๆรว่มกนัอยา่งคกึคัก ไมว่า่จะเป็นการปารต์ีส้งัสรรค ์ตกปลา 

หรอืแมแ้ตก่ารลงเลน่น ้าทะเล นอกจากนี้แลว้บนถนนมาเลคอนยงัเป็นทีต่ัง้ของอาคารส าคัญๆเป็นจ านวนมาก 

ไดแ้ก ่ตกึรามบา้นชอ่งเกา่แก ่รวมไปถงึป้อมปราการเกา่แกท่ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลก 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูย่า่น คาซา บลันคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ใหท้่านไดถ้่ายภาพกับรูปปั้น

พระเยซคูรสิตท์ีต่ัง้ตระหง่านอยูก่ลางเนนิเขา รมิอา่วฮาวานา หันพระพักตรส์ูเ่มอืงฮาวานา ซึง่ท่านมองเห็น

ไดใ้นระยะไกล  

 

น าท่านชมยา่นเมอืงเกา่ฮาวานา (Old Havana) ยา่นท่องเทีย่วหลักทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ซึง่สว่นใหญ่ถูก

สรา้งขึน้โดยชาวสเปนในชว่งปี ค.ศ.1519 เป็นย่านทีม่คีวามโดดเด่นในเรือ่งอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค 

(Baroque Style) และสไตลน์โีอคลาสสคิ (Neoclassic Style) ซึง่อาคารหลายหลังไดช้ ารดุทรดุโทรมลงไป

ในชว่งศตวรรษที ่20 แตใ่นชว่งหลังๆก็ไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้  
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น าทา่นเดนิเลน่สูจ่ัตรัุสวหิาร (Cathedral Square)  

 

น าทา่นเขา้ชมวหิารฮาวานา ซึง่เป็นโบสถเ์กา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิใ์นกรงุฮาวานา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง Tropicana Show 

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

 

วนัทีเ่กา้  ฮาวานา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นสูพ่ลาซา่ เดอ อารม์ หรอืจัตรัุสเกา่แกท่ีส่รา้งเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมอืง เพือ่ใชป้้องกนัการรกุราน

จากขา้ศกึและโจรสลัดในอดตี  

 

น าทา่นเทีย่วชมความงดงามของเมอืงเกา่ฮาวานา ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดก

โลก ความสวยงามและสมบรูณ์ของหมู่อาคารทีไ่ดรั้บอทิธพิลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสสีันและสะทอ้นให ้

เห็นถงึความรุง่เรอืงและการลา่อาณานคิมในอดตีของชาวยโุรปไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

น าทา่นชมจัตรัุสซานฟรานซสิโก (San Francisco Square) ซึง่ในอดตีเป็นสถานทีใ่นการคา้ขายและเปลีย่น

สนิคา้ และเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ในการคา้ขายทางเรอือกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืง

มรดกโลกฮาวานาตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าท่านชมบา้นของ เช เกวารา (Che Guevara House) อกีหนึง่วรีบรุุษชาวอารเ์จนตนิาอันเป็นทีรั่ก

ยิง่ของชาวควิบา แพทยแ์ละนักปฏวิัตเิพือ่อดุมคตใินการปฏริปูการปกครองของควิบา   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นถา่ยรปูกบั คาปิโทลโิอ (Capitolio) อาคารรปูโดมสงู อดตีใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐสภา และเป็นอาคารทรง

โดมสงูทีส่รา้งคลา้ยคลงึกบัอาคารรัฐสภาในกรงุวอชงิตนัดซี ีของสหรัฐอเมรกิา  

 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑบ์า้นเฮมงิเวย ์(Hemingway Home Museum) หรอื เออรเ์นสต ์มลิเลอร ์เฮ

มงิเวย ์(Ernest Miller Hemingway) นักเขยีนชาวอเมรกินัชือ่ดังของโลกทีห่ลงใหลในประเทศควิบา จน

ตัดสนิใจยา้ยมาอยูใ่นควิบานานกวา่ 5 ปีและในปี พ.ศ. 2497  เขาไดรั้บรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ใน

ฐานะผูส้ ือ่ขา่วสงครามโลกครัง้ที ่2  น าทา่นชมประวตัแิละของสะสมของนักเขยีนรางวัลโนเบลทา่นนี ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่พรอ้มลิม้ลองเมนูกุง้มงักร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Melia Havana Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่3) 

 

วนัทีส่บิ ฮาวานา – ซานตา คลารา  – เซยีนฟวยโกส – ตรนิแิดด 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซานตา คลารา (Santa Clara) (ระยะทาง 278 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชม.) เมอืงหลวงของจังหวัดวลิลาคลารา ซึง่เป็นเมอืงใหญเ่ป็นอนัดับหา้ของควิบา  
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 น าทา่นชมอนุสารณ์สถาน เช เกวารา (Che Guevara Memorial) นักปฏวิัตลิัทธมิากซ ์นายแพทย ์นักเขยีน 

ผูน้ านักรบกองโจร นักการทตู และนักทฤษฎกีารทหารชาวอารเ์จนตนิา  

  เป็นบคุคลส าคัญคนหนึง่จากการปฏวิัตคิวิบา ภาพใบหนา้ของเขาไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ทีพ่บไดท้ั่วไป

ของวัฒนธรรมต่อตา้นและการกบฏ และเป็นตราตน้แบบทีรู่จ้ักกันเป็นสากลภายในวัฒนธรรมประชานิยม 

ส าหรับ เช เกบาราออกจากควิบาในปี ค.ศ. 1965 เพือ่จะกอ่ใหเ้กดิการปฏวิัตคิอมมวินสิตใ์นประเทศอืน่อกี 

ครัง้แรกในคองโก-กนิชาซาแตไ่มป่ระสบความส าเร็จ และครัง้ตอ่มาในโบลเิวยี ทีน่ีเ่ขาถกูกองทัพโบลเิวยีซึง่

มซีไีอเอ สนับสนุนอยูจ่ับ และถูกประหารชวีติโดยไมผ่่านกระบวนการยตุธิรรม เชไดรั้บเลอืกจากนติยสาร

ไทมใ์หเ้ป็น 1 ใน 100 บคุคลผูท้รงอทิธพิลทีส่ดุในครสิตศ์ตวรรษที ่20  

  สว่นภาพถา่ยของเขาทีม่ชี ือ่วา่ นักรบกองโจรผูเ้ป็นวรีบรุษุ (Guerrillero Heroico) และถา่ยโดยอัลเบรโ์ต 

กอรด์า ก็ไดรั้บการยกย่องจากสถาบันวทิยาลัยศลิปะแมรแิลนดว์่าเป็น "ภาพถ่ายทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก" 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและชมประวัตวิรีบรุษุแหง่ควิบา  

 

 จากนัน้น าท่านชมพพิธิภัณฑท์างทหารแห่งเมอืงซานตาคลารา (Armored Train) ซึง่ไดเ้ก็บรวบรวมรถไฟ 

และ รถทีใ่ชใ้นการท าสงครามซานตาคลารา (Battle of Santa Clara) ในปี 1958  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นชมสวนไวดอล (Vidal park) อนัเป็นทีต่ัง้ของหมูอ่าคารแบบโคโลเนยีลทีย่งัคงความสวยงาม

จวบจนปัจจบุนั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซยีนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

  เป็นเมอืงทางชายฝ่ังตอนใตข้องประเทศควิบา เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเซยีนฟวยโกส ชือ่เมอืงนี้ตัง้

ตามชือ่ของนายพลโฮเซ ่เซยีนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซึง่เป็นผูป้กครองเมอืงนี้ในชว่งแรก  เมอืงนี้มี

สง่ออกน ้าตาลเป็นสนิคา้ออก และโคลัมบสัเดนิทางมาส ารวจพบสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นคนแรก ต่อมามกีารตัง้ถิน่

ฐานใน ค.ศ. 1738 จนอาณานิคมของชาวฝร่ังเศสไดส้รา้งเมอืงนี้ข ึน้ใน ค.ศ. 1819 ในศลิปะแบบนีโอ

คลาสสคิ มกีารวางผังเมอืงไวอ้ยา่งดเียีย่ม องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงเซยีนฟวยโกส เป็นเมอืง

มรดกโลกในปี 2005  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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 น าทา่นชมเมอืงเกา่และจัตรัุสโฮเซ ่มารต์ ิ(Jose Marti Park) ซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยหมูอ่าคารเกา่แกม่ากมาย  

  

 น าทา่นถา่ยรปูกบั ศาลาวา่การเมอืง  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่บนถนนพราโด (Prado Promenade) น าทา่นถา่ยรปูกบัโรงละครเกา่แกท่ีส่ดุในควิบา 

Tomas Terry Theater  อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงตรนิแิดด (Trinidad) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Brisas Trinidad Del Mar Hotel *** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิเอ็ด  ตรนิแิดด – กามากเูอย ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเที่ยวชมเมอืงตรนิิแดด (Trinidad) เมอืงเล็กๆ ใน จังหวัดซังตีสปีรีตุส  ประเทศควิบา ที่ถูกขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1988 ก าลังจะครบรอบ 500 ปี ของการกอ่ตัง้เมอืงในปี 2015 แมจ้ะกอ่ตัง้มา

นานเกอืบ 5 ศตวรรษ แตว่ถิชีวีติและสภาพบา้นเมอืงของตรนิแิดด ยงัคงมนตเ์สน่หใ์นแบบเดมิๆ ราวกับหยดุ

เวลาเอาไว ้ส่วนอาคารเก่าแก่ที่มรีูปแบบสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และตกแต่งอย่างหรูหราดว้ย เพดาน
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สไตลม์เูดจาร ์กระเบือ้งเคลอืบจากประเทศฝร่ังเศส และพืน้หนิออ่นจากอติาล ีลว้นเป็นผลมาจากความมัง่คั่ง

ในยคุทีอ่ตุสาหกรรมน ้าตาลก าลังเฟ่ืองฟใูนสมยัศตวรรษที ่19  

 

น าทา่นชมจัตรัุสหลัก (Main Square) ซึง่เป็นจัตรัุสใจกลางเมอืงทีล่อ้มรอบไปดว้ยหมูอ่าคารเกา่แกม่ากมาย 

ทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์ยิง่  

 

จากนัน้น าทา่นชม จัตรัุสซานตาแอนนา และจัตรัุส สามแยก (Santa Ana & Three Crosses Square)  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมโบสถศ์ักดิส์ทิธิแ์หง่ตรนิแิดด (Holy Trinidad Church)  

 

น าท่านชมหอคอยอสินากา (Iznaga Tower) สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่18 โดยเศรษฐชีาวควิบา “นาคัส 

อสินากา” ซึง่สรา้งหอคอยแห่งนี้ข ึน้เพือ่ใชใ้นการควบคุมและดูทาสทีม่าจากแอฟรกิา ทีเ่ขา้มาท างานในไร่

ออ้ยกวา่ 30,000 คน ซึง่หอคอยแหง่นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึประวัตศิาสตรอ์นัน่าสะเทอืนใจในการมาเป็นทาสใน

ไรอ่อ้ยของทาสชาวแอฟรกินัในสมยัอตุสาหกรรมผลติน ้าตาลของควิบารุง่เรอืง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกามากเูอย ์(Camaguey) (ระยะทาง 265 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) 

เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดกามากเูอย ์ ตัง้อยูต่อนกลางของประเทศควิบา เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 3 

ของประเทศ เมอืงดัง้เดมิมชีือ่วา่ ซานตามารอีาเดลเปรโ์ตเดลปรนิซเีป เดมิเมอืงนี้เป็นเมอืงตดิชายฝ่ังทะเล

กอ่ตัง้ราว ค.ศ. 1515 แตถ่กูโจรสลัดโจมตอียา่งต่อเนื่อง จงึไดย้า้ยเมอืงเขา้มาในเกาะ เมอืงนี้เคยเป็นเมอืง

หลวงของอาณานคิมเวสตอ์นิดสีของสเปนเมือ่ตอนตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 และในปี 2008 เมอืงเก่าแห่ง

กามากเูอยไ์ดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที ่Santa Maria Camaguey**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิสอง กามากเูอย ์– บายาโม – ซานเตยีโก เดอ ควิบา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นชมเมอืงกามากเูอย ์(Camaguey) เป็น 1 ใน 7 เมอืงทีก่อ่ตัง้ขึน้โดยชาวสเปนทีเ่ขา้มาล่าอาณานคิม

ในควิบาในยคุแรกๆ ประมาณปี ค.ศ. 1528 และไดรั้บอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบทัง้ นีโอ

คลาสสคิ, อารต์เดโค, นีโอ–อารต์นูโว และ Rationalism ตลอดจนความสามารถในการอนุรักษ์ศลิปะและ

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

2008  

 

น าทา่นชมเมอืงเกา่แหง่กามากเูอย ์ 

ชม พลาซา ซานฮวน เดอ ดอิอส (Plaza San Juan De Dios) จัตุรัสทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าสวยทีส่ดุใน

ควิบา โดดเด่นดว้ยสสีันของอาคาร โบสถ ์และ โรงพยาบาลซานฮวน เดอ ดโิอส สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1728 

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่เีสน่หใ์นสไตลบ์าโรค- โคโลเนยีล  

 

จากนัน้น าทา่นชมพลาซา เดอ คารเ์มน (Plaza Del Carmen) จัตุรัสทีล่อ้มรอบไปดว้ยหมูอ่าคารโคโลเนียล

สพีาสเทล  

 

จากนัน้น าท่านชม Centro Storico, Casa Natal del Mayor (Ignacio Agramonte) และ Inglesia de 

Nuestra Senora de la Merced โบสถเ์กา่แกใ่นกามากเูอยท์ีส่รา้งขึน้ครัง้แรกใน ค.ศ. 1601 อสิระใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงมรดกโลกแหง่นีต้ามอธัยาศัย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบายาโม (Bayamo) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชม.) เป็น

เมอืงหลวงของจังหวัดแกรนดม์า ทางตะวันออกของประเทศควิบา เป็นเมอืงเล็กๆทีเ่ป็นเมอืงขึน้ของสเปนใน

ยุคล่าอาณานคิมเชน่เดยีวกัน ดังนัน้สถาปัตยกรรมและสิง่ก่อสรา้งทีส่ าคัญของเมอืงจงึไดรั้บอทิธพิลจาก

ศลิปะแบบโคโลเนยีล  
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น าท่านชมโบสถอ์เิกรเซยีส ปาโรคูเอล มายอร ์เดอ ซาน ซาวัลดอร ์(Iglesia Parroquial Mayor de San 

Salvador) เป็นโบสกเ์กา่แกส่รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1514 และไดรั้บการบรูณะเรือ่ยมาตัง้แตปี่ 1740 ดา้นหนา้โบสถ์

คอืพลาซา่ เดล ฮมิโน เนชัน่แนล (Plaza del Himno National) สถานทีแ่หง่แรกทีไ่ดม้กีารขบัรอ้งเพลงชาติ

ควิบา “La Bayamesa” ในปี 1868  

 

จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Torre de San Juan Evangelista สรา้งขึน้ในชว่งการแรกของการสรา้ง

เมอืงบายาโม และถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปี 1869 น าท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องควิบา Anthem Square, Nico Lopez Park, Cespedes Park  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซานเตยีโก เดอ ควิบา (Santiago De Cuba) ระยะทาง 129 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.  

 

  ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Imperial or Casa Granda Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่บิสาม  ซานเตยีโก เดอ ควิบา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นชมเมอืงซานเตยีโก เดอ ควิบา (Santiago De Cuba) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับสองของควิบา ตัง้อยูท่าง

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศควิบา และเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญอกีแห่งของควิบา เป็นเมอืงทีห่า้ ทีถู่กสเปน

คน้พบในชว่งการลา่อาณานคิม  

 

น าทา่นชมพพิธิภณัฑบ์า้นผูพ้ชิติ (Casa de Diego Velazquez) เป็นบา้นทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในควิบา เริม่สรา้งขึน้

ในปี 1516 แลว้เสร็จในปี 1530 และไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยัศตวรรษที ่19  

 

จากนัน้น าท่านชมสวนเชสเปเดส (Cespedes park) ลานกวา้งทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง ศาสนา และ

สงัคม น าทา่นชมโบสถซ์านตอิาโก (Santiago Church) ทีส่รา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่16  

 

ไดเ้วลาน าท่านชมค่ายทหารมอนคาดา (Moncada Barracks) ตัง้ชือ่ตาม นายพลกลิเลอมอง มอนคานา 

(Guillermon Moncana) วรีบรุุษแห่งสงครามอสิรภาพ ในวันที ่26 กรกฎาคม ฐานทีต่ัง้ถูกโจมตโีดยกลุ่ม

ปฏวิัตติดิอาวธุทีน่ าโดย ฟิเดล คาสโตร การโจมตใีนครัง้นีเ้ป็นจดุเริม่ตน้แหง่การปฏวิัตคิวิบา วันทีม่กีารโจมตี

ถกูน ามาเป็นชือ่ทีใ่ชเ้รยีกวา่ Movimiento 26 หรอื M26-7 ซึง่ในทีส่ดุสามารถโคน่ลม้การปกครองแบบเผด็จ

การของฟเูซนซ ิโอ บาตสิตา (Fulgencio Batista) ในปีค.ศ. 1959 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านชม ปราสาท San Pedro de la Roca del Morro Castle ป้อมปราการป้องกันเมอืงท่าซานตอิาโก 

เดอ ควิบา  

ป้อมปราการแห่งนี้ออกแบบ โดย Giovanni Battista Antonelli วศิวกรรมทหาร ชาวอติาล ีในปีค.ศ. 

1637 และไดก้่อสรา้งในนามของผูว้่าราชการของเมอืง สรา้งขึน้เพือ่ป้องกันการรุกรานของโจรสลัดและ

ขา้ศกึศัตรูในสมัยก่อน เดมิป้อมแห่งนี้เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก แต่ไดม้กีารบูรณะและสรา้งใหใ้หญ่ขึน้

ระหว่างปี 1590 – 1610 เนื่องดว้ยสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งมคีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ เป็นตัวอยา่งของ

สถาปัตยกรรมทางทหารแบบสเปน-อเมรกิัน ผนวกกับงานวศิวกรรมในยุคเรเนซองส์ จงึท าใหอ้งค์การ

ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหป้้อมปราการแหง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

ของป้อมแหง่นีต้ามอธัยาศัย  

 

  ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Imperial or Casa Granda Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีส่บิสี ่ ออลกนิ  - ไมอามี ่- อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออลกนิ (Holguin) (ระยะทาง 146 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) น า

ทา่นเทีย่วชมเมอืงออลกนิ  

 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถซ์าน อสิซโิดโร (San Isidoro Church) ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเมอืงออลกนิ  

  

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมจัตรัุสพลาซา่ เดอ ลา มาสกตีา (Plaza de La Marqueta) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหมู่

อาคารสวยงามเกา่แกข่องเมอืงออลกนิ 

 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

13.00 น. น าทา่นเชค็อนิสายการบนิอเมรกินั แอรไ์ลนส์ 

 อสิระอาหารกลางวัน ภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

15.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ ฮอลกิน้ ประเทศควิบา สู ่ไมอาม ีโดยเทีย่วบนิ AA1482  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 

ชม.)  

17.11 น. เดนิทางถงึสนามบนิไมอามี ่ประเทศสหรัฐอเมรกิา น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

18.00 น. น าทา่นเชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส์ อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยในสนามบนิ 

21.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไมอามี ่(MIA) สู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK78 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.15 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน บนเครือ่งบนิ 

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

 

วนัทีส่บิหา้  อสิตนับลู – กรงุเทพฯ 

 

15.30 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู  

16.35 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK58 (ใชเ้วลาบนิ 8 ชัว่โมง)  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่าระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัทีส่บิหก กรงุเทพมหานคร   

 

07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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16 วนั เม็กซโิก – ควิบา 

ราคาทวัร ์269,900 บาท : 5-20 เม.ย.  / 26 เม.ย.-11 พ.ค. / 17 พ.ค. -1 ม.ิย. / 21 ม.ิย. -6 ก.ค. / 26 

ก.ค. – 10 ส.ค. 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  เม.ย. - ส.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 269,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 32,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 259,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ (เทีย่วบนิ TK เทา่นัน้) 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

140,000 – 160,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST-MEX//MIA-IST-BKK หักคา่ตั๋วคนื 42,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่2 ตลุาคม 2565) ** 

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 ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เม็กซโิก – ควิบา (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK/AM/AA (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 30 กก./ใบ) 

 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 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 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 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่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 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช 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 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 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 

 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 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ 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 ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

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

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยูใ่นความความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยปกตปิระกนัภัยการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


