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198,000. - 
มดัจ ำท่ำนละ 80,000 

บำท 
26 ม.ค. – 08 ก.พ. 63 
07 – 20 ก.พ. 63 

20 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 

12 – 25 เม.ย. 63 

26 เม.ย. – 09 พ.ค. 63 

05 – 18 มิ.ย. 63 

17 – 30 ก.ค. 63 

07 – 20 ส.ค. 63 

11 – 24 ก.ย. 63 

09 – 22 ต.ค. 63 
13 – 26 พ.ย. 63 

25 ธ.ค. – 07 ม.ค. 64 

 

วนัท่ี (1) กรงุเทพฯ – อิสตนับลู – เมก็ซิโก ซิต้ี 
วนัท่ี (2) เมก็ซิโก ซิต้ี – มหำวิหำรแคธิตรอล  
วนัท่ี (3) เมก็ซิโก ซิต้ี – เทโอทิฮวัคำน – กวัดำลูเป 
วนัท่ี (4) เมก็ซิโก ซิต้ี – โซชิมิลโก – บินภำยใน – เมริดำ 
วนัท่ี (5) เมริดำ – คำบำห ์– อซูบำล – นัง่รถม้ำชมเมืองยำมค ำ่คืน 
วนัท่ี (6) เมริดำ – ชิเชน อิทซำ – ทูลมั – แคนคนู 
วนัท่ี (7) แคนคนู – สกำเลต็ (เตรียมชุดว่ำยน ้ำ) – แคนคนู 
วนัท่ี (8) แคนคนู (เมนูกุ้งมงักร Lobster) - ฮำวำนำ  
วนัท่ี (9) ฮำวำนำ – นัง่รถเปิดประทุนชมย่ำนเมืองใหม่ฮำวำนำ 
วนัท่ี (10) ฮำวำนำ– ปินำร์ เดล ริโอ – โรงงำนผลิตซิกำร์ - เมนูกุ้งมงักร 
Lobster 
วนัท่ี (11) ฮำวำนำ – พลำยำ เดล เอสเต้ – ฮำวำนำ   
วนัท่ี (12)   ฮำวำนำ – อิสตนับลู  
วนัท่ี (13) อิสตนับลู – เซนตโ์ซเฟีย – แกรนดบ์ำรซ์ำร ์– กรงุเทพฯ 
วนัท่ี (14) กรงุเทพฯ   
 
 

     
    
    

 วนัท่ี (8) แคนคนู – ทูลมั – แคนคนู 
วนัท่ี (9) แคนคนู – ฮำวำน่ำ 
วนัท่ี (10) ฮำวำนำ – นัง่รถเปิดประทุนชมย่ำนเมืองใหม่ฮำวำนำ –  

เมก็ซิโก – คิวบำ 14 วนั 

 

Ku Kul Kan Pyramid 
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วนัแรก (1)  กรงุเทพฯ – อิสตนับลู – เมก็ซิโก ซิต้ี 
 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ แถว T ประตู 9 
09.25 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK 059 / รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง 
15.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
20.55 น.  ออกเดนิทางสู่ เมก็ซิโก ซิต้ี โดยเทีย่วบนิ TK 181 
 

วนัท่ีสอง (2)  เมก็ซิโก ซิต้ี - มหำวิหำรแคธิตรอล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

04.10 น.  เดนิทางถงึ เมก็ซิโก ซิต้ี (Mexico City) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศเมก็ซโิกตัง้อยู่
ในหุบเขาเมก็ซโิกบรเิวณกึง่กลางประเทศ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เมก็ซิโก ซิต้ี (Mexico City) หนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยงัเป็นเมอืงที่
เก่าแก่ทีสุ่ดในซกีโลกตะวนัตก ในสมยัทีย่งัมชีื่อว่า เทน็อคชททิลนั Tenochtitlan สเปนผูพ้ชิติโดย 
เฮอร์นัน คอร์เตส Hernan Cortes ตกตะลึงเมื่อเห็นวิหารอันสง่างามของชาวแอซเท็ก และได้
รายงานกลบัไปทีก่ษตัรยิค์ารล์อส V, Cortes ว่า “หนึ่งใน plaza ใหญ่เป็นสองเท่าของขนาดของที่
ซาลามนักา” และ “ปิรามดิหลกัทีส่งูกว่าหอคอยของโบสถท์ีเ่ซบยีา” หรอืว่าฝีมอืหนิและไมท้ีป่ระดบั
อนุสาวรยีเ์หล่านี้ “อาจไมม่ทีีไ่หนเทยีบเคยีงได”้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  ชม มหำวิหำรแคธิดรอล เมโทรโปลิตำโน (Cathedral Metorpolitan) ที่ใหญ่ที่สุดในละติน

อเมริกา ทีใช้เวลาสร้างนานเกือบสาม
ศตวรรต มีการตกแต่งหลากหลายสไตล์
ตัง้แต่ คลาสสคิ บารอค นีโอบารอค มแีท่น
บูชาหลักๆ 5 แท่น มีห้องสวดมนต์ย่อย 
(Chapel) อีก 16 ห้อง ซึ่งล้วนแต่สวยงาม
อลงัการ  
เ ข้ า ช ม  พิ พิ ธภัณฑ์ประวัติ ศ ำสตร์  
( National Museum of History)  ใ น
ปราสาทซาปุลเตเปค ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมอืง ท าใหน้อกจากจะ
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ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัประวตัศิาสตรข์องเมก็ซโิกตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตรจ์นถงึยุคหลงัการปฏวิตัิ
การปกครองแลว้  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Hyatt Regency Mexico City หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม (3)  เมก็ซิโก ซิต้ี – เทโอทิฮวัคำน - กวัดำลเูป – เมก็ซิโก ซิต้ี 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเทโอทิฮวัคำน (Teotihuacan) เมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของโบราณสถานเก่าแก่
ตัง้แต่ยคุพรฮีสิแปนค ทีม่ชีื่อเสยีง  
ชมพีระมิดแห่งพระอำทิตย ์(Pyramid of The Sun) พรีะมดิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก  
ชมพีระมิดแห่งดวงจนัทร์ (Pyramid of 
The Moon)  อีกหนึ่งพรีะมดิในเขตของเท
โอทฮิวัคาน มขีนาดเลก็และเตีย้กว่าพรีะมดิ
แห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า 
อาจแลดูเหมอืนว่าพรีะมดิแห่งดวงจนัทรม์ี
ความสูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ 
เนื่ องจากตัง้อยู่บนระดับพื้นดินที่สูงกว่า
นัน่เอง   
น ำ ท่ ำนเ ดินผ่ ำนบ ริ เวณ ท่ี เ รี ยก ว่ ำ 
Avenue of Dead ถนนสายหลกัของเขตพรีะมดิแห่งนี้ เป็นถนนทอดยาวจากปากทางเขา้ไปจรด
ด้านใต้ของเขตพีระมิด / น าท่านชมการหตัถกรรมแบบพื้นเมอืง  ชมวิธีกำรท ำเหล้ำเตกิล่ำ 
(Tequila) ซึง่เป็นเหลา้เมก็ซกินัทีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก ท าจากตน้อากาเว่ ซึง่มมีากในเมก็ซโิก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเขา้ชม โบสถก์วัดำลูเป (Basilica De Guadalupe) โบสถ์ศกัดิส์ทิธิข์องชาวครสิต์ทัว่โลก

เป็นสถานที่จารกิแสวงบุญของเหล่าชาวครสิต์ทัว่
โลก เมือ่ไดม้าเมก็ซโิกแลว้จะตอ้งมาสกัการะบชูา  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง/ ล้ิม
รสเคร่ืองด่ืมต้นต ำรบัเม็กซิกนั “มำกำริต้ำ” 
(Magaritta) พร้อมชมกำรแสดงพื้นเมืองแบบ
เม็กซิกัน  กำรเ ล่นดนตรีแบบเม็ก ซิกัน ท่ี
เ รียกว่ำ “มำริอำชิ” (Mariachis)  ซ่ึงเป็นวง
ดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกำยแบบเมก็ซิกนั มีทัง้ไวโอลิน, ทรมัเป็ท, 
กีต้ำร ์

เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Hyatt Regency Mexico City หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีส่ี (4)  เมก็ซิโก ซิต้ี – โซชิมิลโก – บินภำยใน – เมริดำ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซชิมิลโก (Xochimilco) เมอืงทางตอนใตข้องเมก็ซโิกซติี้ น าท่าน 
ล่องเรือกอนโดล่ำ สไตลเ์มก็ซกินัทีเ่รยีกว่า ทราจเินรสั (Trajineras) เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น
ประจ าเมอืง เป็นเรอืไมท้ีต่กแต่งดว้ยสสีนัสดใสทีช่าวบา้นเพน้ทก์นัเอง โดยเรอืแต่ละล าจะตกแต่ง
ดว้ยลวดลายแลละสสีนัสไตลเ์มก็ซกินัพรอ้มขอ้ความต่างๆเพื่อแสดงความเป็นเจา้ของ ท่านจะได้
สนุกสนานกบัการล่องเรอืไปตามล าน ้าพรอ้มกจิกรรมบนเรอื ทัง้รอ้งเล่นเตน้ร า ดนตร ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
16.10 น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองเมริดำ (Merida) โดยเทีย่วบนิที ่AM 527 
18.20 น.  เดนิทางถงึ เมืองเมริดำ (Merida) เมอืงหลวงของรฐัยคูาทนั เมอืงเมรดิาไดช้ื่อว่า “เมืองสีขำว” 

(The White City) เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่คีวามเงยีบสงบและปลอดภยัทีสุ่ดในประเทศเมก็ซโิก  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม  Presidente Intercontinental Merida หรือเทียบเท่ำ  
 

วนัท่ีห้ำ  (5) เมริดำ – คำบำห ์– อซูบำล – นัง่รถม้ำชมเมืองเมริดำยำมค ำ่คืน 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำบำห ์(Kabah) เมอืงทีอ่ยูใ่นรฐัยคูาทนั  

ชม Mayan Arch สถาปตัยกรรมของชน
เผ่ามายนั ซึ่งเชื่อกนัว่าในสมยัโบราณเป็น
ศูนยก์ลางของเมอืง / ชม Templ of Chaac 
ซึ่งเป็นวิหารที่เชื่อกันว่าสร้างอุทิศให้กับ
เทพเจา้แห่งสายฝน  
น ำเดินทำงสู่ เมืองอซูมำล (Uxmal) เมอืง
โบราณคดีที่ส าคญัที่สุดของยุคก่อนฮิสปา
นิคในทวปีอเมรกิา / ชม พีระมิดแห่งเวท
มนต์ (Magician’s Pyramid) เป็นพรีะมดิ
ทีส่งูทีสุ่ดในอูซมาล คอืสงูประมาณ 47 เมตร  ท่านสามารถเดนิขึน้ชม พรีะมดิได้   
ชม Nunnery Quadrangle จตุัรสัใหญ่ มคีวามยาว 75 เมตร และกวา้ง 45 เมตร ประดบัตกแต่ง
ดว้ยหน้ากากเทพเจา้ชคั, เสอืจากวัร,์ นกเคา้แมว เป็นตน้  

13.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
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บ่าย   ชม จตัรุสัโซคำโล่ (Zocalo or Plaza Mayor)  หนึ่งในจตุัรสักลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ชม เทม็
โปลมำยอร ์(Templo Mayor) มหาวิหาร
ศกัดิส์ทิธทิี่ชาวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็นที่ตัง้
ของ ศูนยก์ลางจกัรวาล จงึสรา้งปีรามดิคู่ไว้
เ พื่ อ ก า ร สัก ก า ร ะ เ ทพแห่ ง ส ง ค ร า ม 
Huitzilopochtli แ ล ะ เ ท พ แ ห่ ง ฝ น แ ล ะ
การเกษตร Tlaloc ก่อนที่ชาวสเปนจะเผา
ท าลายในปี1521 ปจัจบันได ้้รับการ
บูรณะและประกาศให้เป็นมรดกโลกของ 
UNESCO 

17.45 น.  น ำท่ำนนัง่รถม้ำชมควำมงำมยำมรำตรีของเมืองเมริดำ  
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม  Presidente Intercontinental Merida หรือเทียบเท่ำ 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

วนัท่ีหก  (6) เมริดำ – ชิเชน อิทซำ – พีระมิดแห่งเทพเจ้ำคคูลุคำน - ทูลมั – แคนคนู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำเดินทำงสู่  เมืองชิเชน อิทซำ (Chichen Itza) ล่าสุดได้ร ับการ โหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยข์องโลก และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกด้ว้ย  

  ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้ำคูคลุคำน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจา้สูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็น
ผู้สร้างมนุษย์ เป็นพรีะมดิแบบขัน้บนัได โดยปลายของบนัไดจะท าเป็นรูปหวังู ทุก ๆ วนัที่ 21 
มนีาคมและวนัที ่21 กนัยายนของทุกปี จะมปีรากฏการณ์พเิศษคอื (Spring and Autumn Equinox
) นักท่องเที่ยวจะแห่กนัมาเพื่อชมภาพของงใูหญ่จะดูเหมอืนเลื้อยจากยอดพรีะมดิลงมาด้านล่าง 
เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาท ีจากนัน้จะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของพระ
อาทติย ์ซึง่ถอืเป็นสิง่มหศัจรรยท์ีช่าวมายนัคดิคน้ขึน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองทูลัม (Tulum) เมืองส าคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองที่มี
โบราณสถาน  ตัง้อยู่ในรฐัควนิทานารู เป็นเมอืงที่มคีวามงดงามเนื่องจากตัง้อยู่บนหน้าผาที่หนั
หน้าออกสู่ทะเลแครบิเบยีน อดตีเมอืงทลูมัเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปน   
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เข้ำชมวิหำรทูลมั ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นหน้าผารมิทะเลแครบิเบยีน ท่านจะไดโ้บราณสถานมากมาย  
อาท ิ El Castillo ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่และส าคญัที่สุด มบีนัไดขนาดกว้างเพื่อขึ้นสู่วหิาร, วหิาร
แห่งเทพเจา้ ซึง่มรีปูสลกัเหนือประตูทางเขา้, วหิารแห่งลม เป็นตน้  

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในเรื่องของหาดทรายขาว น ้า
ทะเลใสและเป็นรสีอร์ทที่มชีื่อเสยีงส าหรบันักท่องเที่ยวทัว่โลก และ เคยใช้เป็นสถานที่ประกวด
นางงามจกัรวาลเมือ่ปี ค.ศ.1991 (ปีทีคุ่ณพรทพิย ์นาคหริญักนก เป็นผูช้นะการประกวด) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Finest Playa Mujeres By Excellence Group หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีเจด็  (7) แคนคนู – สกำเลต็ (เตรียมชุดว่ำยน ้ำ) – แคนคนู 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสกำเรต็ (Xcaret) สวรรคข์องคนรกัธรรมชาต ิ/ ชม โชว ์Papantla ของ
ชนเผ่าอนิเดยีแดง เผ่าเลก็ๆในแมก็ซโิก / ชม สวนนิเวศวิทยำโบรำณคดี (Archeo-Ecological 
Park) เป็นสวนนิเวศน์ทีด่ าเนินการและเป็นเจา้ของโดยเอกชน / ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรม
หลากหลายภายในสกาเรต็ ทัง้กจิกรรมทางบกหรอืกจิกรรมทางน ้า เช่น หมู่บา้นมายนั วฒันธรรม
ของเผ่ามายนั ชมสนาม Ball Game กฬีาทีเ่ล่นในพธิกีรรมของมายนั ซึง่เล่นกนัมากว่า 3,500 ปี 
มาแล้วในหมู่ภูมิภาคเมโสอเมริกา (Meso America) / ชม พิพิธภณัฑ์สัตว์น ้ำ (Coral Reef 
Aquarium) ซึง่ไดร้วบรวมปะการงันานาชนิด / ชม เสือจำกวัร ์เสือพมู่ำ (Jaguars and Pumas) 
สตัวท์ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นสตัวศ์กัดิส์ทิธิข์องชาวเผ่ามายา / ชม สมเสรจ็ (Tapir) , ลิงสไปเดอร ์(Spider 
Monkey), ปลำฉลำมข้ีเซำ (Sleepy Shark) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์ 
บ่าย  แนะน าท่านว่ายน ้าใน แม่น ้ำใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็นแม่น ้าสายเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้

พืน้ดนิทอดตวัยาว ซึง่ท่านสามารถว่ายน ้าในแม่น ้าใต้ดนิแห่งนี้ได ้โดยทางสวนจะจดัหาเสื้อชูชพี
เตรยีมใหท้่านส าหรบัการว่ายน ้าใตด้นิ เป็นกจิกรรมทีไ่มค่วรพลาด 

  น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองแคนคนู (Cancun) 
ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ต)์ 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Finest Playa Mujeres By Excellence Group หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีแปด (8)  แคนคนู – ฮำวำนำ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อิสระให้ท่านได้พกัผ่อน ให้ท่านได้ว่ายน ้าทะเลแครบิเบียน หรอื สระว่ายน ้าของโรงแรมตาม
อธัยาศยั  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (ล้ิมลองเมนูกุ้งมงักร Lobster) 
บ่าย  น าท่าน ชมเมอืงแคนคนู และแวะถ่ายรปูกบั สญัลกัษณ์ของ เมอืงแคนคนู 
  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  
17.50 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุฮำวำนำ โดยเทีย่วบนิที ่4O 900 
20.05 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินโฮเซ มำรติ์ , กรงุฮำวำนำ (Havana) ประเทศควิบา น าท่านผ่านพธิตีรวจ
คน 
  เขา้เมอืงและศุลกากร   
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีเก้ำ (9)  ฮำวำนำ – นัง่รถเปิดประทุน – ทำนอำหำรค ำ่พร้อมโชวพื์้นเมือง Tropicana Show 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม ย่ำนเมืองเก่ำฮำวำนำ (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลกัที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ซึ่ง

ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านที่มคีวามโดดเด่นในเรื่องของ
อำคำรสถำปัตยกรรมบำโรค๊ (Baroque Style) และ สไตลนี์โอคลำสสิค (Neoclassic Style) 
ซึง่อาคารหลายหลงัได้ช ารุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษที ่20 แต่ในช่วงหลงัๆกไ็ดม้บีูรณะขึ้น
ใหมอ่กีครัง้  
เดนิเล่นสู่ จตัรุสัวิหำร (Cathedral Square) ชม วิหำรฮำวำนำ ซึง่เป็นโบสถเ์ก่าแก่และศกัดิส์ทิธิ ์
ในกรุงฮาวานา  / ชมพลำซ่ำ เดอ อำรม์ หรอืจตุัรสัเก่   าแก่ทีส่รา้งเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมอืง 
เพื่อใช้ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศกึและโจรสลดัในอดตี ชมความงดงามของเมอืงเก่าฮาวานา ที่
ได้รบัการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมอืงมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ ของหมู่
อาหารที่ได้รบัอทิธพิลในสมยัโคโลเนียล ยงัคงสสีนัและสะท้อนให้เหน็ถงึความรุ่งเรอืงและการล่า
อาณานิคมในอดตีของชาวยโุรปไดเ้ป็นอยา่งด ี 
ชม  จัตุ ร ัสซำนฟรำน ซิส โก  (San Francisco 
Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและ
เปลี่ยนสนิค้า และเป็นที่เก็บสนิค้าในการค้าขายทาง
เรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บความสวยงามของ
เมอืงมรดกโลกฮาวานาตามอธัยาศยั / ชมบ้ำนของ 
เช เกวำรำ (Che Guevara House) อีกหนึ่งวีรบุรุษ
ของชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่ร ักยิ่งของชาวคิวบา 
แพทย์และนักปฎิวัติเพื่ออุดมคติในการปฎิรูปการ
ปกครองของควิบา  



   

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 8 

ชมพิพิธภณัฑเ์หล้ำรมั (Havana Club Rum’s Museum) แหล่งผลติรมัยอดนิยม “ฮาวานาคลบั” 
รมัยีห่อ้นี้เป็นหน่ึงในเหลา้รมัชื่อดงัของประเทศ มกีารจดัแสดงประวตัแิละขัน้ตอนการท ารมั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านถ่ายรูปกับ คำปิโทลิโอ (Capitolio) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อใช้เป็นที่ท าการของ

รฐับาลในอดตี เป็นอาคารโดมสูงขนาดใหญ่ มคีวามสวยงามโออ่าและถอืเป็นแลนดม์ารค์ส าคญั มี
รปูแบบสถาปตัยกรรมคลา้ยคลงึกบัอาคารรฐัสภาในกรงุวอชงิตนัดซีขีองสหรฐัอเมรกิา  

  น าท่านชม พิพิธภณัฑ์แห่งกำรปฏิวติั (Museum of the Revolution) ได้รบัการออกแบบโดย 
Calos Maruri สถาปนิกชาวควิบาและ Paul Belau สถาปนิกชาวเบลเยีย่ม และไดร้บัการเปิดตวัใน
ปี 1920 และไดร้บัการตกแต่งโดย Tiffany studios of Ney York City  

  ชมตลาดสนิคา้กลางเมอืง (Craft Market) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึ 
 

 นัง่รถคลำสสิคอเมริกนั เปิดประทุน พร้อมคนขบัรถ ชมเมืองใหม่แห่งกรงุฮำวำนำ (Modern 
Havana) เป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัเพื่อยอ้นร าลกึถงึประวตัศิาสตรข์องควิบา   

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอำหำรค ำ่ น ำท่ำนชมโชวพื์้นเมือง  
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสิบ    (10) ฮำวำนำ – หบุเขำวินำเลส – ฮำวำนำ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขำวินำเลส (Vinales Valley) อยู่ในเทอืกเขาเซยีรร์า เด โลส ออรก์าโนส 
หุบเขาซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพืน้ที่
ทีม่กีารท าการกสกิรรมและยงัคงรปูแบบการท าไร่แบบดัง้เดมิ นอกจากนี้บรเิวณหุบเขาแห่งนี้ยงัมี
การอนุรกัษ์ธรรมชาตอินัสวยงามจากคนในหมู่บา้น จงึท าใหหุ้บเขาไวนาเลสไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลก นอกจากนี้หุบเขาแห่งนี้ยงัเป็นสถานทีป่ลกูยาสบูทีใ่ชใ้นการท าซกิารข์องผูผ้ลติราย
ใหญ่ระดบัประเทศและเป็นตวัอยา่งของการด าเนินชวีติในชนบนของชาวควิบาดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู่ แวะชมโรงงำนผลิตรมั (Rum Factory) อนัขึ้นชื่อของควิบา และแวะชมไร่
ยำสูบ อนัเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติซกิาร ์ซึง่เป็นสนิคา้ส่งออกอนัเลื่องชื่อของควิบา หากคดิถงึ
ควิบา ซกิาร ์ควิบา ได้ชื่อว่าเป็นซกิารค์ุณภาพดทีี่สุดในโลก ชมโรงงานผลติซกิาร ์ชมการสาธติ
การมว้นซกิาร ์และลิม้ลองเหลา้รมั  อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพหรอืเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ Los Jasmines โรงแรมที่ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็นจุดที่สามารถมองเห็นววิของ

เมอืงวนิาเลสที่สวยงามมาก อสิระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของหุบเขาวนิาเลส ตามอธัยาศยั
ก่อนน าท่านกลบัสู่กรงุฮาวานา  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (ล้ิมลองเมนูกุ้งมงักร Lobster) 
เข้ำสู่ท่ีพกั  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสิบเอด็ (11)    ฮำวำนำ - ป้อมปรำกำรมอรโ์ร – หำดต้นปำลม์ - ฮำวำนำ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ป้อมปรำกำรมอรโ์ร (Morro Castle)   สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่16 ซึง่ตัง้ชื่อตามคมัภรี์
เมไจ เป็นป้อมปราการโบราณที่ตัง้อยู่รมิทะเล สรา้ง
ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นที่สงัเกตุการณ์
การจู่โจมจากโจรสลดั มหีอประภาคารบรเิวณปลาย
สุดของแหลมที่ย ังท าการมาถึงปจัจุบัน บริเวณ
ดา้นบนเป็นจดุชมววิมมุสงูทีส่วยงามอยา่งมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม เมืองใหม่แห่งกรุงฮำวำนำ (Modern 

Havana) อนัเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัเพื่อยอ้นร าลกึถงึประวตัศิาสตรข์องควิบา น าท่านถ่ายรูป
กบัอนุสาวรยี ์โฮเซ มารต์ ิ( Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งเป็นทาวเวอรร์ูปดาว 
สงู 109 เมตร เพื่อร าลกึถงึวรีบุรษุชาวควิบา  

  น าท่านชม จตัุรสัแห่งกำรปฏิวติัคิวบำ ( Revolution Square) และ จตัุรสัแห่งเกียรติยศ 
(Dignity Square)  

  เดนิทางเล่นชมที่ หำดต้นปำลม์ (Playas Del Este) ชายหาดทีอ่ยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงฮาวานา ที่
มทีวิแถวตน้ปาลม์ยาวหลายไมล ์เป็นแหล่งท่องเทีย่ว แหล่งพกัผ่อนและชอ้ปป้ิง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้ำสู่ท่ีพกั  โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่ำ 
  

วนัท่ีสิบสอง   (12) ฮำวำนำ – อิสตนับลู (ตรุกี) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
09.35 น.  ออกเดนิทางสู่ อสิตนับลู (Istanbul) โดยเทีย่วบนิ TK 183 
  
วนัท่ีสิบสำม  (13) อิสตนับลู (ตรุกี) – เซนตโ์ซเฟีย – ฮิปโปโดรม – แกรนดบ์ำซำร ์– กรงุเทพฯ 
 

09.05 น.  เดนิทางถงึ อสิตนับลู  
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  น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบเซนไทม ์ไดร้บัการยกย่อง
ให้เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของ
จกัรวรรดไิบแซนไทน์ เดมิใชเ้ป็นโบสถ์ครสิต์ แต่
หลงัจากจกัรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึได้
เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่ าวมาเ ป็นมัสยิส  แ ต่ได้
เปลี่ยนเป็นพพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เค
มาล อะตาเตริก์ หลงัจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนา
คริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิสของ
ศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปจัจุบันเปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิง่ใหญ่ 
ภายในมภีาพประดบัโมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรทัธาอนัแรงกล้าของจกัรพรรดคิอนส
แตนตนิทีม่ต่ีอครสิตศ์าสนา   

  ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมนั หรอื “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรอืจตุัรสัสุลต่านอาห์เมต 
สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรด ิเซปตมิอุิส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จดัแสดงกจิกรรมต่างๆของชาวเมอืง 
ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ ฮปิโปโดมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นทีต่ ัง้
แสดงประตมิากรรมต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่ห่งนี้
ใช้เป็นที่จดังานพธิ ีแต่ในปจัจุบนัเหลอืเพยีงพื้นที่ลานด้านหน้ามสัยสิสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นทีต่ ัง้
ของเสาโอเบลกิส ์3 ต้นคอื เสาทีส่รา้งในอยีปิต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรหตุ์ตโมซสิที ่3 ถูกน ากลบัมาไว้
ทีอ่สิตนับลู เสาตน้ทีส่องคอื เสาง ูและเสาตน้ทีส่ามคอื เสาคอนสแตนตนิที ่7   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภำพสูง และ Fashion Show อิสระให้ท่านเลือกซื้อ

สนิคา้ตามอธัยาศยั 
  น าท่านเดนิทางสู่ แกรนดบ์ำซำร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งใน

โลก เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในโลก แกรนดบ์าซาร ์ก่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 
1461 โดยสุลต่านเมห์เหมด็ที่ 2 แห่งจกัรวรรดอิอตโตมนั (Fatih Sultan Mehmet) หลงัจากพชิติ
กรงุคอนสแตนตโินเปิล ในปี ค.ศ. 1453 เพื่อกระตุน้ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิและเป็นแหล่งซือ้ขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้ในเสน้ทางสายไหมจากกรุงคอนสแตนตโินเปิลไปยงัประเทศจนี ท่านสามารถหา
ซื้อสนิค้าจากร้านค้าที่มอียู่หลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องประดบัเงนิ,ทองและเทอรค์วอยซ์,
ไขม่กุ, เหรยีญเก่า, เครือ่งป ัน้ดนิเผาทีท่ าดว้ยมอื, พรม และงานเยบ็ปกัถกัรอ้ย, นาฬกิา, เชงิเทยีน
, เครือ่งเทศ, รา้นขายของเก่าและอื่นๆอกีมากมาย จนไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

20.15 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 064 
 

วนัท่ีสิบส่ี   (14) กรงุเทพฯ   
 

09.50 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
------------------------------------------------------------ 
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อตัรำค่ำบริกำรทวัรเ์มก็ซิโก – คิวบำ 14 วนั (TK) 
 

 

อตัรำน้ีรวม 1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิเตอรก์ชิและค่าภาษสีนามบนิทกุ
แหง่ทีร่ะบุในรายการ (ตัว๋เครือ่งบนิทีท่างบรษิทัออกตัว๋ จะเป็นตัว๋เดีย่ว ออกแลว้ไมส่ามารถท าคนืได)้ 

2. คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศแมค็ซโิก และประเทศควิบา พรอ้มเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกทีศ่นูยย์ื่น
วซี่า 

3. คา่พาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
7. คา่ทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้  
8. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
9. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
11. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
12. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อทา่น ตลอดการเดนิทาง 
13. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลจาก

อบุตัเิหตุและสขุภาพ วงเงนิไมเ่กนิ 2,000,000 บาท รกัษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงนิไมเ่กนิ 
50,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์แผนประกนัภยั Worldwide Plus Basic)  

14. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบั
ถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

15. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากคา่บรกิาร)        
อตัรำน้ีไม่รวม 1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 

2. คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์1,400 บาท ต่อทา่นตลอดการเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจำกพวก

มิจฉำชีพ กรณุำดแูลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตวัเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่ มดัจ ำท่ำนละ 80,000 บำท  
เม่ือทำงบริษทัได้รบัเงินมดัจ ำแล้ว จะท ำกำรออกตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป - กลบั และภำยใน ตำม
รำยกำร (ตัว๋เคร่ืองบินออกแล้วไม่สำมำรถท ำคืนได้) 
งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกกำรเดินทำง 

รำยละเอียดอตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 10 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ   198,000.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน) ท่านละ   188,000.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน ) ท่านละ  (โรงแรมไมม่เีตยีงเสรมิ) 180,000.- 
พกัหอ้งเดีย่วเพ่ิมจากค่าทวัรท์่านละ   38,000.- 
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นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ า
ภายใน 15 วนัท าการ  
          - เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
          - ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชือ่บญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มดัจองภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบั
มาถงึประเทศไทย 
           - เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
           - ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชือ่บญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเทา่นัน้) 
 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัคืนได้ตำมควำมเป็นจริง 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 75% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนดัหยุดงาน ภยั
ธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรกัษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไวใ้หม้ากทีส่ดุ   
2.เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนืใน กรณีที่
ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ๆ ทีท่างทวัรจ์ดัให ้  
3. รายการน้ีเป็นเพยีงการเสนอราคาทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากทางบรษิทั ฯ และทางต่างประเทศ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่กบั
สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัรวมถงึรา้นอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจจะปรบัเปลีย่นแปลงไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คนืเงิน ค่าทวัรท์ีท่่านช าระแลว้   
5. หากวนัเดนิทางหนัง สอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบทุก
กรณี 
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เอกสำรย่ืนวีซ่ำเมก็ซิโก 
(ใช้เวลำย่ืนโดยประมำณ 7-10 วนัท ำกำร) 

ณ ปจัจุบนั สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเล่ม Passport หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ลกูคา้มแีผนเดนิทางที ่
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หน้าที ่เพือ่ขอยืน่วซีา่ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในชว่งทีล่กูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 
(การเตรยีมเอกสารกรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบและกรณุาอย่าดือ้และยดึตดิกบัการยืน่วซี่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมเีล่มเก่ากรณุาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปจัจุบนัมาดว้ย) 

2. รปูถ่ำย สี หน้ำตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รปู พืน้ฉำกหลงั
รปูต้องเป็นพืน้สีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพืน้เป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) 
ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รปูถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 เดือน...สถำน
ฑูตมีกำรเทียบรปูกบัหน้ำวีซ่ำท่ีเคยได้รบั)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน (หน้ำบตัร และ หลงับตัร) 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผู้หญงิ.....หากมกีารเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...

นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณเีดก็ต ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  
9. กรณเีดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้  

9.3 เดก็ เดนิทางกบับุคคลอื่น บดิาและมารดาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรอือ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกบั
ครอบครวั 

9.4 เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้
และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

9.5 เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้
และใหร้ะบุว่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 
จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษิทัฯ ทีม่รีายชื่อผูป้ระกอบกจิการ (คดัส าเนา
อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 



   

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 14 

- กรณพีนกังานบรษิทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการ
ว่าจา้ง เงนิเดอืน วนัเดนิทางที่จะไป (พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางของผู้ลง
นามในจดหมาย) 

- กรณทีีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  
- กรณเีกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณเีป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู ่ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

11. หลกัฐำนกำรเงิน :  (กรณุำเตรียมให้ถกูต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Bank Statement ทัง้สอง

อย่ำงน้ีต้องเป็นเลขท่ีบญัชีเล่มเดียวกนั) 

- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 1เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะยื่นวซี่า 

- สเตทเมน้ (Bank Statement) บญัชยีอ้นหลงั 3 เดอืน นบัขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไมต่ ่า
กว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน ใหส้มเหตุสมผลต่อการยืน่วซี่า (อพัเดทยอดเงนิภายในเดอืนที่
ยื่นวซ่ีา) 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยืน่วซี่าได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัย ์
(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงันี้ 
✓ หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายุไมเ่กนิ 20 วนันบัจากวนัทีจ่ะยืน่วซี่า 
✓ ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรบัรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวซี่า 
หมำยเหต ุหำกต้องกำรรบัรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครวั ต้องเตรียมเอกสำรดงัน้ี 

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจา้ของบญัช ีรบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ต้อง
ระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์่า
เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั 

กรณีนำยจ้ำงรบัรองค่ำใช้จ่ำยให้ลกูจ้ำง 

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้บัรองค่าใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11 

(สถำนฑูตไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมำ) 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศควิบา 
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 5-7 วนัท ำกำร) 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
2. รปูถ่าย ส ีหน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สี

ขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถ่ายตอ้ง
ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหน้าวซี่าทีเ่คยไดร้บั) 

3. ขอ้มลูสว่นตวั  
 

 

• ช่ือ-นามสกลุ................................................................................................................................................................. 

• ช่ือ-นามสกลุเดมิ หรือ ช่ือ-สกลุ กอ่นแตง่งาน(  ) ไมม่ี (  ) ม ี ระบช่ืุอ-นามสกลุ........................................................ 

• เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง วนั/เดือน/ปีเกิด...............................................สถานท่ีเกิด.................................................... 

• ที่อยูปั่จจบุนัสามารถติดตอ่ได้......................................................................................................................................... 

..............................................................................................................รหสัไปรษณีย์.................................................. 

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน........................................เบอร์แฟกซ์............................................................................................... 

• มือถือ.............................................................. อีเมล์.................................................................................................... 

• สถานภาพ (  ) โสด    (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย  (  ) หยา่ร้าง   (  ) แยกกนัอยู ่

ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดที่ท างาน(ปัจจบุนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกบัเอกสารที่โชว์สถานทตู 

ต าแหนง่งาน................................................................................................................................................................ 

ช่ือบริษัท...................................................................................................................................................................... 

ที่อยูท่ี่ท างาน................................................................................................................................................................ 

วนัท่ีเร่ิมท างาน...................................................... เบอร์โทรที่ท างาน............................................................................. 

• รายละเอียดสถานศกึษา (ปัจจบุนัท่ีเรียนอยู)่ ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ช่ือโรงเรียน.................................................................................................................................................................. 

ระดบัชัน้...................................................................................................................................................................... 

ที่อยูแ่ละเบอร์โทรสถานศกึษา........................................................................................................................................ 
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ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ทาน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวรัิต (Vegetable)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
 

 


