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Code: IH14-CUB-Grand-11TK-25Oct-04Nov2023-159-A230323 

 

11 วนั แกรนดค์วิบา  

 

 

 

 

เปิดทรปิ... เทีย่วบนิใหมสู่ ่เม็กซโิก และ ควิบา โดย เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส ์

25 ตลุาคม – 4 พฤศจกิายน 2566 

159,900 บาท  

(บนิไปจอยทวัรก์บัคณะเม็กซโิก – ควิบา หากคณะเกนิ 10 ทา่นแยกกรุป๊ได)้  

ไมอามี ่- ฮาวานา – ไวนาเลส – ซานตาคลารา  เซยีนฟวยโกส  ตรนิแิดด – กามากเูอย ์– บายาโมซานเตยีโก 

เดอ ควิบา – ออลกนิ – ไมอามี ่ 
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พ. 25 ต.ค. 2566 กรงุเทพมหานคร – อสิตนับลู  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.05 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารเชา้และ

อาหารกลางวัน ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

พฤ. 26 ต.ค. 2566 อสิตนับลู - ไมอามี ่  

 

05.20 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK77 

 สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ มบีรกิาร ซติ ีท้วัรค์ร ึง่วนัฟร ีใหก้บัผูโ้ดยสารทีร่อตอ่เครือ่งเกนิ 6.30 

ช ัว่โมง หรอืทา่นสามารถเลอืกพกัผอ่นในสนามบนิไดต้ามอธัยาศยั 

14.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สู ่สนามบนิไมอามี ่(ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.20 ชัว่โมง) 

 

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

สายการบนิมบีรกิาร อาหารกลางวนั และ อาหารเย็น บนเครือ่งบนิ 

19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิไมอามี ่ประเทศสหรัฐอเมรกิา น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Red Miami Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

ศ. 27 ต.ค. 2566 ไมอามี ่- ฮาวานา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

07.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไมอามี ่โดยเทีย่วบนิ AA017 (ใชเ้วลาบนิ 1.20 ช.ม.) 

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮาวานา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

  

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุฮาวานา หรอื ลาอาบานา (La Habana)  

เมอืงหลวงและเมอืงท่าที่เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิของประเทศควิบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาไดก้ลายเป็นมี

ชือ่เสยีงในดา้นประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสถานทีต่่าง ๆ โดยเฉพาะบรเิวณยา่นเมอืงเก่า

ฮาวานาและป้อมปราการทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982  
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น าทา่นเทีย่วชมเมอืงใหมแ่หง่กรงุฮาวานา (Modern Havana)  

อนัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญเพือ่ยอ้นร าลกึถงึประวัตศิาสตรข์องควิบา  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสรณ์สถานโฮเซ มารต์ ิ(Jose Marti Memorial)  

อนุสรณ์สถานทีส่รา้งเป็นทาวเวอรร์ปูดาว สงู 109 เมตร เพือ่ร าลกึถงึวรีบรุษุชาวควิบา  

 

จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสแห่งการปฎวิัตคิวิบา (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกยีรตยิศ (Dignity 

Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon)  

ถนนเลยีบชายฝ่ังทีม่คีวามยาวประมาณ 8 กโิลเมตร ซึง่หากมาในชว่งเย็นๆจะพบวา่มผีูค้นออกมาท ากจิกรรม

ตา่งๆรว่มกนัอยา่งคกึคัก ไมว่า่จะเป็นการปารต์ีส้งัสรรค ์ตกปลา หรอืแมแ้ตก่ารลงเลน่น ้าทะเล นอกจากนีแ้ลว้

บนถนนมาเลคอนยงัเป็นทีต่ัง้ของอาคารส าคัญๆเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก ่ตกึรามบา้นชอ่งเกา่แก ่รวมไปถงึป้อม

ปราการเกา่แกท่ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลก 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

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

ใหท้่านไดถ้่ายภาพกับรูปปั้นพระเยซคูรสิต์ทีต่ัง้ตระหง่านอยูก่ลางเนนิเขา รมิอา่วฮาวานา หันพระพักตรส์ู่

เมอืงฮาวานา ซึง่ทา่นมองเห็นไดใ้นระยะไกล  

 

น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ฮาวานา (Old Havana)  

ยา่นทอ่งเทีย่วหลักทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ซึง่สว่นใหญถ่กูสรา้งขึน้โดยชาวสเปนในชว่งปี ค.ศ.1519 เป็นยา่น

ที่มีความโดดเด่นในเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และสไตล์นีโอคลาสสคิ 
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(Neoclassic Style) ซึง่อาคารหลายหลังไดช้ ารดุทรดุโทรมลงไปในชว่งศตวรรษที ่20 แตใ่นชว่งหลังๆก็ไดม้ี

การบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้  

 

น าทา่นเดนิเลน่สูจ่ัตรัุสวหิาร (Cathedral Square)  

 

น าทา่นเขา้ชมวหิารฮาวานา ซึง่เป็นโบสถเ์กา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิใ์นกรงุฮาวานา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง Tropicana Show 

 

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

 

ส. 28 ต.ค. 2566 ฮาวานา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 น าทา่นสูพ่ลาซา่ เดอ อารม์  

จัตรัุสเกา่แกท่ีส่รา้งเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมอืง เพือ่ใชป้้องกนัการรกุรานจากขา้ศกึและโจรสลัดในอดตี  

 

น าทา่นเทีย่วชมความงดงามของเมอืงเกา่ฮาวานา ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดก

โลก ความสวยงามและสมบรูณ์ของหมู่อาคารทีไ่ดรั้บอทิธพิลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสสีันและสะทอ้นให ้

เห็นถงึความรุง่เรอืงและการลา่อาณานคิมในอดตีของชาวยโุรปไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

น าทา่นชมจัตรัุสซานฟรานซสิโก (San Francisco Square)  

ในอดตีเป็นสถานทีใ่นการคา้ขายและเปลีย่นสนิคา้ และเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ในการคา้ขายทางเรอือกีดว้ย  

 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงมรดกโลกฮาวานาตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นชมบา้นของ เช เกวารา (Che Guevara House)  

อกีหนึง่วรีบรุษุชาวอารเ์จนตนิาอนัเป็นทีรั่กยิง่ของชาวควิบา แพทยแ์ละนักปฏวิัตเิพือ่อดุมคตใินการปฏริปูการ

ปกครองของควิบา   

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นถา่ยรปูกบั คาปิโทลโิอ (Capitolio)  

 อาคารรปูโดมสงู อดตีใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐสภา และเป็นอาคารทรงโดมสงูทีส่รา้งคลา้ยคลงึกบัอาคารรัฐสภาใน

กรงุวอชงิตันดซี ีของสหรัฐอเมรกิา  

 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑบ์า้นเฮมงิเวย ์(Hemingway Home Museum)  

 เออรเ์นสต ์มลิเลอร ์เฮมงิเวย ์(Ernest Miller Hemingway) นักเขยีนชาวอเมรกินัชือ่ดังของโลกทีห่ลงใหล

ในประเทศควิบา จนตัดสนิใจยา้ยมาอยูใ่นควิบานานกวา่ 5 ปีและในปี พ.ศ. 2497  เขาไดรั้บรางวัลโนเบล

สาขาวรรณกรรม ในฐานะผูส้ ือ่ขา่วสงครามโลกครัง้ที ่2  น าทา่นชมประวตัแิละของสะสมของนักเขยีนรางวัล

โนเบลทา่นนี ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่พรอ้มลิม้ลองเมนูกุง้มงักร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Melia Havana Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 
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อา. 29 ต.ค. 2566 ฮาวานา – ซานตา คลารา  – เซยีนฟวยโกส – ตรนิแิดด 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

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

ช.ม.)  

 เมอืงหลวงของจังหวัดวลิลาคลารา ซึง่เป็นเมอืงใหญเ่ป็นอนัดับหา้ของควิบา  

 

 น าทา่นชมอนุสารณ์สถาน เช เกวารา (Che Guevara Memorial)  

 นักปฏิวัตลิัทธมิากซ ์นายแพทย์ นักเขียน ผูน้ านักรบกองโจร นักการทูต และนักทฤษฎีการทหารชาว

อารเ์จนตนิา เป็นบคุคลส าคัญคนหนึง่จากการปฏวิัตคิวิบา ภาพใบหนา้ของเขาไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ทีพ่บ

ไดท้ั่วไปของวัฒนธรรมตอ่ตา้นและการกบฏ และเป็นตราตน้แบบทีรู่จ้ักกันเป็นสากลภายในวัฒนธรรมประชา

นยิม ส าหรับ เช เกบาราออกจากควิบาในปี ค.ศ. 1965 เพือ่จะกอ่ใหเ้กดิการปฏวิัตคิอมมวินสิตใ์นประเทศอืน่

อกี ครัง้แรกในคองโก-กนิชาซาแต่ไม่ประสบความส าเร็จ และครัง้ต่อมาในโบลเิวีย ที่นี่เขาถูกกองทัพ

โบลเิวยีซึง่มซีไีอเอ สนับสนุนอยูจ่ับ และถูกประหารชวีติโดยไมผ่่านกระบวนการยตุธิรรม เชไดรั้บเลอืกจาก

นติยสารไทมใ์หเ้ป็น 1 ใน 100 บคุคลผูท้รงอทิธพิลทีส่ดุในครสิตศ์ตวรรษที ่20 สว่นภาพถ่ายของเขาทีม่ชี ือ่

วา่ นักรบกองโจรผูเ้ป็นวรีบรุษุ (Guerrillero Heroico) และถา่ยโดยอลัเบรโ์ต กอรด์า ก็ไดรั้บการยกยอ่งจาก

สถาบนัวทิยาลัยศลิปะแมรแิลนดว์า่เป็น "ภาพถา่ยทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก" อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและชม

ประวัตวิรีบรุษุแหง่ควิบา  

 

 จากนัน้น าท่านชมพพิธิภัณฑท์างทหารแห่งเมอืงซานตาคลารา (Armored Train) ซึง่ไดเ้ก็บรวบรวมรถไฟ 

และ รถทีใ่ชใ้นการท าสงครามซานตาคลารา (Battle of Santa Clara) ในปี 1958  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นชมสวนไวดอล (Vidal park)  

 อนัเป็นทีต่ัง้ของหมูอ่าคารแบบโคโลเนยีลทีย่งัคงความสวยงามจวบจนปัจจบุนั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

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/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/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%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
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซยีนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.

ม.)  

 เมอืงทางชายฝ่ังตอนใตข้องประเทศควิบา เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเซยีนฟวยโกส ชือ่เมอืงนี้ตัง้ตามชือ่

ของนายพลโฮเซ ่เซยีนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซึง่เป็นผูป้กครองเมอืงนี้ในชว่งแรก  เมอืงนี้มสีง่ออก

น ้าตาลเป็นสนิคา้ออก และโคลัมบสัเดนิทางมาส ารวจพบสถานทีแ่ห่งนี้เป็นคนแรก ต่อมามกีารตัง้ถิน่ฐานใน 

ค.ศ. 1738 จนอาณานคิมของชาวฝร่ังเศสไดส้รา้งเมอืงนีข้ ึน้ใน ค.ศ. 1819 ในศลิปะแบบนโีอคลาสสคิ มกีาร

วางผังเมอืงไวอ้ยา่งดเียีย่ม องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงเซยีนฟวยโกส เป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

2005  

 

 น าทา่นชมเมอืงเกา่และจัตรัุสโฮเซ ่มารต์ ิ(Jose Marti Park) ซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยหมูอ่าคารเกา่แกม่ากมาย  

 

 น าทา่นถา่ยรปูกบั ศาลาวา่การเมอืง  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่บนถนนพราโด (Prado Promenade)  

 

 น าท่านถ่ายรูปกับโรงละครเก่าแก่ทีส่ดุในควิบา Tomas Terry Theater  อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตาม

อธัยาศัย  

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงตรนิแิดด (Trinidad) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.

ม.) 

 

 

 

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Brisas Trinidad Del Mar Hotel *** หรอืเทยีบเทา่ 

 

จ. 30 ต.ค. 2566 ตรนิแิดด – กามากเูอย ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงตรนิแิดด (Trinidad)  

เมอืงเล็กๆ ใน จังหวัดซังตสีปีรีตุส  ประเทศควิบา ทีถู่กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1988 ก าลังจะ

ครบรอบ 500 ปี ของการกอ่ตัง้เมอืงในปี 2015 แมจ้ะกอ่ตัง้มานานเกอืบ 5 ศตวรรษ แต่วถิชีวีติและสภาพ

บา้นเมอืงของตรนิแิดด ยังคงมนตเ์สน่หใ์นแบบเดมิๆ ราวกับหยดุเวลาเอาไว ้ส่วนอาคารเก่าแก่ทีม่รีูปแบบ

สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และตกแต่งอยา่งหรูหราดว้ย เพดานสไตลม์เูดจาร์ กระเบือ้งเคลอืบจากประเทศ

ฝร่ังเศส และพืน้หนิออ่นจากอติาล ีลว้นเป็นผลมาจากความมัง่คั่งในยคุทีอ่ตุสาหกรรมน ้าตาลก าลังเฟ่ืองฟใูน

สมยัศตวรรษที ่19  

 

น าทา่นชมจัตรัุสหลัก (Main Square)  

ซึง่เป็นจัตรัุสใจกลางเมอืงทีล่อ้มรอบไปดว้ยหมูอ่าคารเกา่แกม่ากมาย ทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์ยิง่  

 

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

 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมโบสถศ์ักดิส์ทิธิแ์หง่ตรนิแิดด (Holy Trinidad Church)  

 

น าทา่นชมหอคอยอสินากา (Iznaga Tower)  

สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่18 โดยเศรษฐชีาวควิบา “นาคัส อสินากา” ซึง่สรา้งหอคอยแห่งนี้ข ึน้เพือ่ใชใ้น

การควบคมุและดทูาสทีม่าจากแอฟรกิา ทีเ่ขา้มาท างานในไร่ออ้ยกว่า 30,000 คน ซึง่หอคอยแห่งนี้สะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจในการมาเป็นทาสในไร่ออ้ยของทาสชาวแอฟริกันในสมัย

อตุสาหกรรมผลติน ้าตาลของควิบารุง่เรอืง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกามากเูอย ์(Camaguey) (ระยะทาง 265 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ช.ม.)  

เมอืงหลวงของจังหวัดกามากูเอย ์ ตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศควิบา เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 3 

ของประเทศ เมอืงดัง้เดมิมชีือ่วา่ ซานตามารอีาเดลเปรโ์ตเดลปรนิซเีป เดมิเมอืงนี้เป็นเมอืงตดิชายฝ่ังทะเล

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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กอ่ตัง้ราว ค.ศ. 1515 แตถ่กูโจรสลัดโจมตอียา่งต่อเนื่อง จงึไดย้า้ยเมอืงเขา้มาในเกาะ เมอืงนี้เคยเป็นเมอืง

หลวงของอาณานคิมเวสตอ์นิดสีของสเปนเมือ่ตอนตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 และในปี 2008 เมอืงเก่าแห่ง

กามากเูอยไ์ดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที ่Santa Maria Camaguey**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

อ. 31 ต.ค. 2566  กามากเูอย ์– บายาโม – ซานเตยีโก เดอ ควิบา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นชมเมอืงกามากเูอย ์(Camaguey)  

1 ใน 7 เมอืงทีก่อ่ตัง้ขึน้โดยชาวสเปนทีเ่ขา้มาลา่อาณานคิมในควิบาในยคุแรกๆ ประมาณปี ค.ศ. 1528 และ

ไดรั้บอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบทัง้ นีโอคลาสสคิ, อารต์เดโค, นีโอ–อารต์นูโว และ 

Rationalism ตลอดจนความสามารถในการอนุรักษ์ศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเมอืงนี้ท าให ้

องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 2008  

 

น าทา่นชมเมอืงเกา่แหง่กามากเูอย ์ 

 

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

จัตรัุสทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าสวยทีส่ดุในควิบา โดดเด่นดว้ยสสีันของอาคาร โบสถ ์และ โรงพยาบาลซาน

ฮวน เดอ ดโิอส สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1728 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่เีสน่หใ์นสไตลบ์าโรค- โคโลเนยีล  

 

จากนัน้น าทา่นชมพลาซา เดอ คารเ์มน (Plaza Del Carmen)  

จัตรัุสทีล่อ้มรอบไปดว้ยหมูอ่าคารโคโลเนยีลสพีาสเทล  

 

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

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

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงมรดกโลกแหง่นีต้ามอธัยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบายาโม (Bayamo) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ช.ม.)  

เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดแกรนดม์า ทางตะวันออกของประเทศควิบา เป็นเมอืงเล็กๆทีเ่ป็นเมอืงขึน้ของ

สเปนในยคุลา่อาณานคิมเชน่เดยีวกนั ดังนัน้สถาปัตยกรรมและสิง่กอ่สรา้งทีส่ าคัญของเมอืงจงึไดรั้บอทิธพิล

จากศลิปะแบบโคโลเนยีล  

 

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

Salvador)  

โบสกเ์กา่แกส่รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1514 และไดรั้บการบรูณะเรือ่ยมาตัง้แตปี่ 1740 ดา้นหนา้โบสถค์อืพลาซา่ เดล 

ฮมิโน เนชัน่แนล (Plaza del Himno National) สถานทีแ่ห่งแรกทีไ่ดม้กีารขับรอ้งเพลงชาตคิวิบา “La 

Bayamesa” ในปี 1868  

 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถ ์Torre de San Juan Evangelista  

สรา้งขึน้ในชว่งการแรกของการสรา้งเมอืงบายาโม และถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปี 1869 น าท่านชมสถานที่

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

 

พ. 01 พ.ย. 2566 ซานเตยีโก เดอ ควิบา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นชมเมอืงซานเตยีโก เดอ ควิบา (Santiago De Cuba)  

เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับสองของควิบา ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศควิบา และเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญ

อกีแหง่ของควิบา เป็นเมอืงทีห่า้ ทีถ่กูสเปนคน้พบในชว่งการลา่อาณานคิม  

 

น าทา่นชมพพิธิภณัฑบ์า้นผูพ้ชิติ (Casa de Diego Velazquez)  

บา้นทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในควิบา เริม่สรา้งขึน้ในปี 1516 แลว้เสร็จในปี 1530 และไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย

ศตวรรษที ่19  

 

จากนัน้น าท่านชมสวนเชสเปเดส (Cespedes park) ลานกวา้งทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง ศาสนา และ

สงัคม  

 

น าทา่นชมโบสถซ์านตอิาโก (Santiago Church) ทีส่รา้งตัง้แตศ่ตวรรษที ่16  

 

ไดเ้วลาน าทา่นชมคา่ยทหารมอนคาดา (Moncada Barracks)  

ตัง้ชือ่ตาม นายพลกลิเลอมอง มอนคานา (Guillermon Moncana) วรีบรุษุแหง่สงครามอสิรภาพ ในวันที ่26 

กรกฎาคม ฐานที่ตัง้ถูกโจมตีโดยกลุ่มปฏวิัติตดิอาวุธที่น าโดย ฟิเดล คาสโตร การโจมตีในครัง้นี้เป็น

จดุเริม่ตน้แหง่การปฏวิัตคิวิบา วันทีม่กีารโจมตถีกูน ามาเป็นชือ่ทีใ่ชเ้รยีกวา่ Movimiento 26 หรอื M26-7 ซึง่

ในทีส่ดุสามารถโคน่ลม้การปกครองแบบเผด็จการของฟเูซนซ ิโอ บาตสิตา (Fulgencio Batista) ในปีค.ศ. 

1959 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นชม ปราสาท San Pedro de la Roca del Morro Castle  

ป้อมปราการป้องกันเมอืงท่าซานตอิาโก เดอ ควิบา ป้อมปราการแห่งนี้ออกแบบ โดย Giovanni Battista 

Antonelli วศิวกรรมทหาร ชาวอติาล ีในปีค.ศ. 1637 และไดก้อ่สรา้งในนามของผูว้า่ราชการของเมอืง สรา้ง

ขึน้เพือ่ป้องกันการรุกรานของโจรสลัดและขา้ศกึศัตรูในสมัยกอ่น เดมิป้อมแห่งนี้เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก 

แต่ไดม้กีารบรูณะและสรา้งใหใ้หญ่ขึน้ระหว่างปี 1590 – 1610 เนื่องดว้ยสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งมคีวาม

สมบรูณ์มากทีส่ดุ เป็นตัวอยา่งของสถาปัตยกรรมทางทหารแบบสเปน-อเมรกินั ผนวกกับงานวศิวกรรมในยคุ

เรเนซองส ์จงึท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหป้้อมปราการแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี 1997 อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของป้อมแหง่นีต้ามอธัยาศัย  

 

  ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Imperial or Casa Granda Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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พฤ. 02 พ.ย. 2566 ออลกนิ  - อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออลกนิ (Holguin) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง)  

 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงออลกนิ  

  

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถซ์าน อสิซโิดโร (San Isidoro Church) ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเมอืงออลกนิ  

 

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

อาคารสวยงามเกา่แกข่องเมอืงออลกนิ 

 

11.30 น. น าทา่นเชคอนิสายการบนิอเมรกินั แอรไ์ลนส์ 

 อสิระอาหารกลางวัน ภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

13.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ ฮอลกิน้ ประเทศควิบา สู ่ไมอาม ีโดยเทีย่วบนิ AA713  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 

ช.ม.)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิไมอามี ่ประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

18.00 น. น าทา่นเชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนส์ อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยในสนามบนิ 

22.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไมอามี ่(MIA) สู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK78 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.15 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

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

 

ศ. 03 พ.ย. 2566 อสิตนับลู – กรงุเทพฯ 

 

17.05 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู  

20.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK58 (ใชเ้วลาบนิ 8 ชัว่โมง)  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารค ่าระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

ส. 04 พ.ย. 2566 กรงุเทพมหานคร   

 

10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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11 วนั แกรนดค์วิบา 

ราคาทวัร ์159,900 บาท : 25 ต.ค. – 4 พ.ย. 2567  (จอยทวัรก์บัคณะ เม็กซโิก-ควิบา) 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  25 ต.ค. – 4 พ.ย. 2567 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 159,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 18,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 154,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ (เทีย่วบนิ TK เทา่นัน้) 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

150,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST- MIA-IST-BKK หักคา่ตั๋วคนื 45,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่22/3/2023) ** 

 

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 23 ก.ก.  

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

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เม็กซโิก – ควิบา (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK/ AA (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 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 

 คา่วซีา่อเมรกิา (ลกูคา้จะตอ้งยืน่วซีา่ และ สมัภาษณ์ดว้ยตัวเองเทา่นัน้) 

 ส าหรับการยืน่วซีา่อเมรกิา ลูกคา้สามารถด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตนเองทัง้หมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมัครไดท้าง 

เว็บ    http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มลูของทางบรษัิท รบกวนตดิตอ่) หากลกูคา้

ใหท้างบรษิทัด าเนนิการในสว่นของวซี่าอเมรกิาท ัง้หมด เสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการเพิม่ทา่นละ 

8,000 บาท (ในกรณีนีท้างบรษิทัจะแจง้นดัหมายใหล้กูคา้มาท าการสมัภาษณ์อกีท)ี  

 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 เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 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  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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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 ่ากวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้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 ์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 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


