เม็กซิโก – คิวบำ 14 วัน

Ku Kul Kan Pyramid
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วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
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(7)
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กรุงเทพฯ – อิ สตันบูล – เม็กซิ โก ซิ ตี้
เม็กซิ โก ซิ ตี้ – มหำวิ หำรแคธิ ตรอล
เม็กซิ โก ซิ ตี้ – เทโอทิ ฮวั คำน – กัวดำลูเป
เม็กซิ โก ซิ ตี้ – โซชิ มิลโก – บิ นภำยใน – เมริ ดำ
เมริ ดำ – คำบำห์ – อูซบำล – นัง่ รถม้ำชมเมืองยำมคำ่ คืน
เมริ ดำ – ชิ เชน อิ ทซำ – ทูลมั – แคนคูน
แคนคูน – สกำเล็ต (เตรียมชุดว่ำยน้ำ) – แคนคูน
แคนคูน (เมนูก้งุ มังกร Lobster) - ฮำวำนำ
ฮำวำนำ – นัง่ รถเปิ ดประทุนชมย่ำนเมืองใหม่ฮำวำนำ
ฮำวำนำ– ปิ นำร์ เดล ริ โ อ – โรงงำนผลิ ตซิ กำร์ - เมนูก้ งุ มัง กร

Lobster

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

(11)
(12)
(13)
(14)

ฮำวำนำ – พลำยำ เดล เอสเต้ – ฮำวำนำ
ฮำวำนำ – อิ สตันบูล
อิ สตันบูล – เซนต์โซเฟี ย – แกรนด์บำร์ซำร์ – กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

198,000. มัดจำท่ำนละ 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

วันที่ (8) แคนคูน – ทูลมั – แคนคูน
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
วันที่ (9)
แคนคู
น – ฮำวำน่ ำ
วันที่ (10) ฮำวำนำ – นัง่ รถเปิ ดประทุนชมย่ำนเมืองใหม่ฮำวำนำ –

1

วันแรก

(1)

06.00 น.
09.25 น.
15.50 น.
20.55 น.
วันที่สอง (2)

04.10 น.
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

กรุงเทพฯ – อิ สตันบูล – เม็กซิ โก ซิ ตี้
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ แถว T ประตู 9
ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเทีย่ วบินที่ TK 059 / รับประทานอาหารเช้าบนเครือ่ ง
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ เม็กซิ โก ซิ ตี้ โดยเทีย่ วบิน TK 181
เม็กซิ โก ซิ ตี้ - มหำวิ หำรแคธิ ตรอล

เดินทางถึง เม็กซิ โก ซิ ตี้ (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส่ี ุดของประเทศเม็กซิโกตัง้ อยู่
ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึง่ กลางประเทศ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เม็กซิ โก ซิ ตี้ (Mexico City) หนึ่งในมหานครที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดในโลก และยังเป็ นเมือ งที่
เก่าแก่ทส่ี ุดในซีกโลกตะวันตก ในสมัยทีย่ งั มีช่อื ว่า เทน็อคชทิทลัน Tenochtitlan สเปนผูพ้ ชิ ติ โดย
เฮอร์นัน คอร์เ ตส Hernan Cortes ตกตะลึงเมื่อ เห็นวิหารอันสง่างามของชาวแอซเท็ก และได้
รายงานกลับไปทีก่ ษัตริยค์ าร์ลอส V, Cortes ว่า “หนึ่งใน plaza ใหญ่เป็ นสองเท่าของขนาดของที่
ซาลามันกา” และ “ปิรามิดหลักทีส่ งู กว่าหอคอยของโบสถ์ทเ่ี ซบียา” หรือว่าฝีมอื หินและไม้ทป่ี ระดับ
อนุสาวรียเ์ หล่านี้ “อาจไม่มที ไ่ี หนเทียบเคียงได้”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม มหำวิ ห ำรแคธิ ด รอล เมโทรโปลิ ตำโน (Cathedral Metorpolitan) ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในละติน
อเมริก า ทีใ ช้ เ วลาสร้ า งนานเกื อ บสาม
ศตวรรต มีก ารตกแต่ ง หลากหลายสไตล์
ตัง้ แต่ คลาสสิค บารอค นีโอบารอค มีแท่น
บู ช าหลัก ๆ 5 แท่ น มีห้ อ งสวดมนต์ ย่ อ ย
(Chapel) อีก 16 ห้อ ง ซึ่งล้ว นแต่ ส วยงาม
อลังการ
เ ข้ า ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์
( National Museum of History) ใ น
ปราสาทซาปุลเตเปค ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ทาให้นอกจากจะ

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ค่า
เข้าสู่ทพ่ี กั
วันที่สำม (3)
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

เข้าสู่ทพ่ี กั

ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ของเม็กซิโกตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวตั ิ
การปกครองแล้ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Hyatt Regency Mexico City หรือเทียบเท่ำ
เม็กซิ โก ซิ ตี้ – เทโอทิ ฮวั คำน - กัวดำลูเป – เม็กซิ โก ซิ ตี้
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ เมืองเทโอทิ ฮวั คำน (Teotihuacan) เมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของโบราณสถานเก่าแก่
ตัง้ แต่ยคุ พรีฮสิ แปนค ทีม่ ชี ่อื เสียง
ชมพีระมิ ดแห่งพระอำทิ ตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ชมพี ร ะมิ ด แห่ ง ดวงจัน ทร์ (Pyramid of
The Moon) อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเท
โอทิฮวั คาน มีขนาดเล็กและเตีย้ กว่าพีระมิด
แห่ ง ดวงอาทิต ย์ แต่ เ มื่อ มองจากตาเปล่ า
อาจแลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่งดวงจันทร์ม ี
ความสูงมากกว่าพีระมิดแห่ง พระอาทิต ย์
เนื่ อ งจากตัง้ อยู่บ นระดับ พื้น ดิน ที่สู ง กว่ า
นันเอง
่
น ำท่ ำนเดิ นผ่ ำ นบ ริ เวณ ที่ เรี ย ก ว่ ำ
Avenue of Dead ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็ นถนนทอดยาวจากปากทางเข้าไปจรด
ด้านใต้ของเขตพีระมิด / นาท่านชมการหัต ถกรรมแบบพื้น เมือ ง ชมวิ ธี กำรท ำเหล้ ำเตกิ ล่ำ
(Tequila) ซึง่ เป็นเหล้าเม็กซิกนั ทีม่ ชี ่อื เสียงไปทัวโลก
่
ทาจากต้นอากาเว่ ซึง่ มีมากในเม็กซิโก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม โบสถ์กวั ดำลูเป (Basilica De Guadalupe) โบสถ์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ของชาวคริสต์ทวโลก
ั่
เป็ นสถานที่จาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ทวั ่
โลก เมือ่ ได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/ ลิ้ ม
รสเครื่ อ งดื่ ม ต้ น ต ำรับ เม็ก ซิ ก นั “มำกำริ ต้ ำ ”
(Magaritta) พร้อมชมกำรแสดงพื้นเมืองแบบ
เม็ ก ซิ กั น กำรเล่ น ดนตรี แ บบเม็ ก ซิ กั น ที่
เรี ย กว่ ำ “มำริ อ ำชิ ” (Mariachis) ซึ่ ง เป็ นวง
ดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ ละคนแต่ งกำยแบบเม็กซิ กนั มีทงั ้ ไวโอลิ น, ทรัมเป็ ท,
กีต้ำร์
โรงแรม Hyatt Regency Mexico City หรือเทียบเท่ำ

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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วันที่สี่
เช้า

เม็กซิ โก ซิ ตี้ – โซชิ มิลโก – บิ นภำยใน – เมริ ดำ

(4)

ค่า
เข้าสู่ทพ่ี กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซชิ มิลโก (Xochimilco) เมืองทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิต้ี นาท่าน
ล่องเรือกอนโดล่ำ สไตล์เม็กซิกนั ทีเ่ รียกว่า ทราจิเนรัส (Trajineras) เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
ประจาเมือง เป็นเรือไม้ทต่ี กแต่งด้วยสีสนั สดใสทีช่ าวบ้านเพ้นท์กนั เอง โดยเรือแต่ละลาจะตกแต่ง
ด้วยลวดลายแลละสีสนั สไตล์เม็กซิกนั พร้อมข้อความต่างๆเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ท่านจะได้
สนุกสนานกับการล่องเรือไปตามลาน้าพร้อมกิจกรรมบนเรือ ทัง้ ร้องเล่นเต้นรา ดนตรี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองเมริ ดำ (Merida) โดยเทีย่ วบินที่ AM 527
เดินทางถึง เมืองเมริ ดำ (Merida) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน เมืองเมริดาได้ช่อื ว่า “เมืองสีขำว”
(The White City) เนื่องจากเป็นเมืองทีม่ คี วามเงียบสงบและปลอดภัยทีส่ ุดในประเทศเม็กซิโก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Presidente Intercontinental Merida หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำ

(5)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ เมืองคำบำห์ (Kabah) เมืองทีอ่ ยูใ่ นรัฐยูคาทัน
ชม Mayan Arch สถาป ตั ยกรรมของชน
เผ่ามายัน ซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยโบราณเป็ น
ศูนย์กลางของเมือง / ชม Templ of Chaac
ซึ่ง เป็ น วิห ารที่เ ชื่อ กัน ว่ า สร้า งอุ ทิศ ให้กับ
เทพเจ้าแห่งสายฝน
นำเดิ นทำงสู่ เมืองอูซมำล (Uxmal) เมือง
โบราณคดีท่สี าคัญ ที่สุดของยุค ก่อ นฮิส ปา
นิคในทวีปอเมริกา / ชม พีระมิ ดแห่ งเวท
มนต์ (Magician’s Pyramid) เป็ นพีระมิด
ทีส่ งู ทีส่ ุดในอูซมาล คือสูงประมาณ 47 เมตร ท่านสามารถเดินขึน้ ชม พีระมิดได้
ชม Nunnery Quadrangle จัตุรสั ใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่ง
ด้วยหน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

เทีย่ ง
16.10 น.
18.20 น.

13.00 น.

เมริ ดำ – คำบำห์ – อูซบำล – นัง่ รถม้ำชมเมืองเมริ ดำยำมคำ่ คืน

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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17.45 น.
เข้าสู่ทพ่ี กั
ค่า

ชม จัตรุ สั โซคำโล่ (Zocalo or Plaza Mayor) หนึ่งในจัตุรสั กลางเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ชม เท็ม
โปลมำยอร์ (Templo Mayor) มหาวิหาร
ศักดิ ์สิทธิท่ชี าวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็ นที่ต งั ้
ของ ศูนย์กลางจักรวาล จึงสร้างปี รามิดคู่ไว้
เ พื่ อ ก า ร สั ก ก า ร ะ เ ท พ แ ห่ 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 าลายในปี 1521 ป จั จบั น ได ้้ ร ั บ การ
บูร ณะและประกาศให้เ ป็ น มรดกโลกของ
UNESCO
นำท่ำนนัง่ รถม้ำชมควำมงำมยำมรำตรีของเมืองเมริ ดำ
โรงแรม Presidente Intercontinental Merida หรือเทียบเท่ำ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่หก

(6)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น ำเดิ น ทำงสู่ เมื อ งชิ เ ชน อิ ท ซำ (Chichen Itza) ล่ า สุ ด ได้ร ับ การ โหวตให้เ ป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ดว้ ย
ชม พีระมิ ดแห่ งเทพเจ้ำคูคลุ คำน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็ น
ผู้สร้างมนุ ษย์ เป็ นพีระมิดแบบขัน้ บันได โดยปลายของบันไดจะทาเป็ นรูปหัวงู ทุก ๆ วันที่ 21
มีนาคมและวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จะมีปรากฏการณ์พเิ ศษคือ (Spring and Autumn Equinox
) นักท่องเที่ยวจะแห่กนั มาเพื่อชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเลื้อยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง
เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาที จากนัน้ จะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของพระ
อาทิตย์ ซึง่ ถือเป็นสิง่ มหัศจรรย์ทช่ี าวมายันคิดค้นขึน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื อ งทู ล ัม (Tulum) เมือ งส าคัญ แห่ ง คาบสมุ ท รยู ค าทัน เป็ น เมือ งที่ม ี
โบราณสถาน ตัง้ อยู่ในรัฐควินทานารู เป็ นเมืองที่มคี วามงดงามเนื่องจากตัง้ อยู่บนหน้าผาที่หนั
หน้าออกสู่ทะเลแคริบเบียน อดีตเมืองทูลมั เคยอยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปน

บ่าย

เทีย่ ง

เมริ ดำ – ชิ เชน อิ ทซำ – พีระมิ ดแห่งเทพเจ้ำคูคลุ คำน - ทูลมั – แคนคูน

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ค่า
เข้าสู่ทพ่ี กั

เข้ำชมวิ หำรทูลมั ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นหน้าผาริมทะเลแคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถานมากมาย
อาทิ El Castillo ซึ่งเป็ นอาคารที่ใหญ่และสาคัญที่สุด มีบนั ไดขนาดกว้างเพื่อขึ้นสู่วหิ าร, วิหาร
แห่งเทพเจ้า ซึง่ มีรปู สลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ า
ทะเลใสและเป็ นรีสอร์ทที่มชี ่อื เสียงสาหรับนักท่องเที่ยวทัวโลก
่
และ เคยใช้เป็ นสถานที่ประกวด
นางงามจักรวาลเมือ่ ปี ค.ศ.1991 (ปีทค่ี ุณพรทิพย์ นาคหิรญ
ั กนก เป็นผูช้ นะการประกวด)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม Finest Playa Mujeres By Excellence Group หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ด

(7)

แคนคูน – สกำเล็ต (เตรียมชุดว่ำยน้ำ) – แคนคูน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ เมืองสกำเร็ต (Xcaret) สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ / ชม โชว์ Papantla ของ
ชนเผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก / ชม สวนนิ เวศวิ ทยำโบรำณคดี (Archeo-Ecological
Park) เป็นสวนนิเวศน์ทด่ี าเนินการและเป็ นเจ้าของโดยเอกชน / ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลายภายในสกาเร็ต ทัง้ กิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้ า เช่น หมู่บา้ นมายัน วัฒนธรรม
ของเผ่ามายัน ชมสนาม Ball Game กีฬาทีเ่ ล่นในพิธกี รรมของมายัน ซึง่ เล่นกันมากว่า 3,500 ปี
มาแล้ว ในหมู่ภู ม ิภ าคเมโสอเมริก า (Meso America) / ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส ัต ว์น้ ำ (Coral Reef
Aquarium) ซึง่ ได้รวบรวมปะการังนานาชนิด / ชม เสือจำกัวร์ เสือพูม่ำ (Jaguars and Pumas)
สัตว์ทไ่ี ด้ช่อื ว่าเป็ นสัตว์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ของชาวเผ่ามายา / ชม สมเสร็จ (Tapir) , ลิ งสไปเดอร์ (Spider
Monkey), ปลำฉลำมขี้เซำ (Sleepy Shark)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์)
บ่าย
แนะนาท่านว่ายน้ าใน แม่น้ ำใต้ ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็ นแม่น้ าสายเล็ก ๆ ที่อ ยู่ใ ต้
พืน้ ดินทอดตัวยาว ซึง่ ท่านสามารถว่ายน้ าในแม่น้ าใต้ดนิ แห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเสื้อชูชพี
เตรียมให้ท่านสาหรับการว่ายน้าใต้ดนิ เป็นกิจกรรมทีไ่ ม่ควรพลาด
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแคนคูน (Cancun)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ ต์)
เข้าสู่ทพ่ี กั
โรงแรม Finest Playa Mujeres By Excellence Group หรือเทียบเท่ำ
วันที่แปด (8)
แคนคูน – ฮำวำนำ

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิส ระให้ท่านได้พ กั ผ่ อ น ให้ท่านได้ว่ายน้ าทะเลแคริบเบียน หรือ สระว่ายน้ าของโรงแรมตาม

อัธยาศัย
เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (ลิ้ มลองเมนูก้งุ มังกร Lobster)
นาท่าน ชมเมืองแคนคูน และแวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของ เมืองแคนคูน
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงฮำวำนำ โดยเทีย่ วบินที่ 4O 900
เดินทางถึง สนำมบิ นโฮเซ มำร์ติ , กรุงฮำวำนำ (Havana) ประเทศคิวบา นาท่านผ่านพิธตี รวจ

17.50 น.
20.05 น.
คน

เข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่ำ

ค่า
เข้าสู่ทพ่ี กั
วันที่เก้ำ
เช้า

(9)

ฮำวำนำ – นัง่ รถเปิ ดประทุน – ทำนอำหำรคำ่ พร้อมโชว์พื้นเมือง Tropicana Show
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ย่ำนเมืองเก่ ำฮำวำนำ (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมือง ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ ถู กสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็ นย่านที่มคี วามโดดเด่นในเรื่อ งของ
อำคำรสถำปั ตยกรรมบำโร๊ค (Baroque Style) และ สไตล์นีโอคลำสสิ ค (Neoclassic Style)
ซึง่ อาคารหลายหลังได้ชารุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มบี ูรณะขึ้น
ใหม่อกี ครัง้
เดินเล่นสู่ จัตรุ สั วิ หำร (Cathedral Square) ชม วิ หำรฮำวำนำ ซึง่ เป็ นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ ์สิทธิ ์
ในกรุงฮาวานา / ชมพลำซ่ำ เดอ อำร์ม หรือจัตุรสั เก่ าแก่ทส่ี ร้างเป็ นป้อมปราการล้อมรอบเมือง
เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต ชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่
ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ ของหมู่
อาหารที่ได้รบั อิทธิพลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสนั และสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่า
อาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี
ช ม จั ตุ ร ั ส ซ ำ น ฟ ร ำ น ซิ ส โ ก ( San Francisco
Square) ซึ่ง ในอดีต เป็ น สถานที่ใ นการค้ า ขายและ
เปลี่ยนสินค้า และเป็ นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทาง
เรือ อีก ด้ว ย อิส ระให้ท่ า นได้เ ก็บ ความสวยงามของ
เมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย / ชมบ้ำนของ
เช เกวำรำ (Che Guevara House) อีก หนึ่ ง วีร บุ รุษ
ของชาวอาร์เ จนติน าอัน เป็ น ที่ร ัก ยิ่ง ของชาวคิ ว บา
แพทย์แ ละนั ก ปฎิว ัติเ พื่อ อุ ด มคติใ นการปฎิรู ป การ
ปกครองของคิวบา

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เทีย่ ง
บ่าย

ชมพิ พิธภัณฑ์เหล้ำรัม (Havana Club Rum’s Museum) แหล่งผลิตรัมยอดนิยม “ฮาวานาคลับ”
รัมยีห่ อ้ นี้เป็นหนึ่งในเหล้ารัมชื่อดังของประเทศ มีการจัดแสดงประวัตแิ ละขัน้ ตอนการทารัม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านถ่ ายรูปกับ คำปิ โทลิ โอ (Capitolio) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อ ใช้เ ป็ นที่ทาการของ
รัฐบาลในอดีต เป็ นอาคารโดมสูงขนาดใหญ่ มีความสวยงามโออ่าและถือเป็ นแลนด์มาร์คสาคัญ มี
รูปแบบสถาปตั ยกรรมคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซขี องสหรัฐอเมริกา
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์แห่ งกำรปฏิ วตั ิ (Museum of the Revolution) ได้รบั การออกแบบโดย
Calos Maruri สถาปนิกชาวคิวบาและ Paul Belau สถาปนิกชาวเบลเยีย่ ม และได้รบั การเปิดตัวใน
ปี 1920 และได้รบั การตกแต่งโดย Tiffany studios of Ney York City
ชมตลาดสินค้ากลางเมือง (Craft Market) อิสระช้อปปิ้งสินค้าทีร่ ะลึก
นัง่ รถคลำสสิ คอเมริ กนั เปิ ดประทุน พร้อมคนขับรถ ชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮำวำนำ (Modern
Havana) เป็นทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญเพื่อย้อนราลึกถึงประวัตศิ าสตร์ของคิวบา

ค่า
เข้าสู่ทพ่ี กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอำหำรคำ่ นำท่ำนชมโชว์พื้นเมือง
โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่ำ

วันที่สิบ

(10)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขำวิ นำเลส (Vinales Valley) อยู่ในเทือกเขาเซียร์รา เด โลส ออร์กาโนส
หุบเขาซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพืน้ ที่
ทีม่ กี ารทาการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทาไร่แบบดัง้ เดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยงั มี
การอนุ รกั ษ์ธรรมชาติอนั สวยงามจากคนในหมู่บา้ น จึงทาให้หุบเขาไวนาเลสได้รบั การขึน้ ทะเบีย น
เป็ นมรดกโลก นอกจากนี้หุบเขาแห่งนี้ยงั เป็ นสถานทีป่ ลูกยาสูบทีใ่ ช้ในการทาซิการ์ของผูผ้ ลิตราย
ใหญ่ระดับประเทศและเป็นตัวอย่างของการดาเนินชีวติ ในชนบนของชาวคิวบาด้วย
นาท่านเดินทางสู่ แวะชมโรงงำนผลิ ตรัม (Rum Factory) อันขึ้นชื่อของคิวบา และแวะชมไร่
ยำสูบ อันเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตซิการ์ ซึง่ เป็ นสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของคิวบา หากคิดถึง
คิวบา ซิการ์ คิวบา ได้ช่อื ว่าเป็ นซิการ์คุณภาพดีท่สี ุดในโลก ชมโรงงานผลิตซิการ์ ชมการสาธิต
การม้วนซิการ์ และลิม้ ลองเหล้ารัม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหรือเลือกซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย

ฮำวำนำ – หุบเขำวิ นำเลส – ฮำวำนำ

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
เข้ำสู่ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ Los Jasmines โรงแรมที่ตงั ้ อยู่บนเนินเขา เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิวของ
เมืองวินาเลสที่สวยงามมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของหุบเขาวินาเลส ตามอัธยาศัย
ก่อนนาท่านกลับสู่กรุงฮาวานา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (ลิ้ มลองเมนูก้งุ มังกร Lobster)
โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่ำ

วันที่สิบเอ็ด (11)
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
เข้ำสู่ที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ป้ อมปรำกำรมอร์โร (Morro Castle) สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 16 ซึง่ ตัง้ ชื่อตามคัมภีร์
เมไจ เป็ นป้อมปราการโบราณที่ตงั ้ อยู่รมิ ทะเล สร้าง
ขึ้นในช่ว งศตวรรษที่ 16 เพื่อ ใช้เ ป็ นที่สงั เกตุ การณ์
การจู่โจมจากโจรสลัด มีหอประภาคารบริเวณปลาย
สุ ด ของแหลมที่ ย ัง ท าการมาถึ ง ป จั จุ บ ั น บริเ วณ
ด้านบนเป็นจุดชมวิวมุมสูงทีส่ วยงามอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชม เมื อ งใหม่ แห่ ง กรุง ฮำวำนำ (Modern
Havana) อันเป็ นทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญเพื่อย้อนราลึก ถึงประวัตศิ าสตร์ของคิวบา นาท่านถ่ายรูป
กับอนุ สาวรีย์ โฮเซ มาร์ติ ( Jose Marti Memorial) เป็ นอนุ สรณ์สถานทีส่ ร้างเป็ นทาวเวอร์รูปดาว
สูง 109 เมตร เพื่อราลึกถึงวีรบุรษุ ชาวคิวบา
น าท่ า นชม จัตุ ร สั แห่ ง กำรปฏิ ว ตั ิ คิ ว บำ ( Revolution Square) และ จัตุ ร สั แห่ ง เกี ย รติ ย ศ
(Dignity Square)
เดินทางเล่นชมที่ หำดต้นปำล์ม (Playas Del Este) ชายหาดทีอ่ ยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองฮาวานา ที่
มีทวิ แถวต้นปาล์มยาวหลายไมล์ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว แหล่งพักผ่อนและช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Nacional de Cuba หรือเทียบเท่ำ

วันที่สิบสอง (12)
เช้า
09.35 น.
วันที่สิบสำม
09.05 น.

ฮำวำนำ - ป้ อมปรำกำรมอร์โร – หำดต้นปำล์ม - ฮำวำนำ

ฮำวำนำ – อิ สตันบูล (ตุรกี)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล (Istanbul) โดยเทีย่ วบิน TK 183
(13)

อิ สตันบูล (ตุรกี) – เซนต์โซเฟี ย – ฮิ ปโปโดรม – แกรนด์บำซำร์ – กรุงเทพฯ

เดินทางถึง อิสตันบูล

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เทีย่ ง
บ่าย

20.15 น.

นาท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย (ST. Sophia) ซึง่ เป็ นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รบั การยกย่อง
ให้เ ป็ น 1 ใน 7 สิ่ง มหัศ จรรย์ข องโลกยุค โบราณ สร้า งขึ้น สมัย จัก รพรรดิค อนสแตนติน ของ
จักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็ นโบสถ์คริสต์ แต่
หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้
เปลี่ ย นโบสถ์ ด ั ง กล่ า วมาเป็ นมั ส ยิ ส แต่ ไ ด้
เปลี่ยนเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เค
มาล อะตาเตริ ์ก หลังจากที่เป็ นโบสถ์ใ นศาสนา
คริส ต์เ ป็ น เวลากว่ า 916 ปี และเป็ น มัส ยิส ของ
ศาสนาอิส ลามอีก กว่ า 447 ปี ป จั จุ บ ัน เปิ ด ให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิง่ ใหญ่
ภายในมีภาพประดับโมเสกทองทีส่ มบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนส
แตนตินทีม่ ตี ่อคริสต์ศาสนา
ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิ ปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรสั สุลต่านอาห์เ มต
สร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมอิ ุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็ นที่จดั แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รบั การขยายให้กว้างขึน้ ตรงกลางเป็ นทีต่ งั ้
แสดงประติมากรรมต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานทีแ่ ห่งนี้
ใช้เป็ นที่จดั งานพิธ ี แต่ในปจั จุบนั เหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็ นทีต่ งั ้
ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาทีส่ ร้างในอียปิ ต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนากลับมาไว้
ทีอ่ สิ ตันบูล เสาต้นทีส่ องคือ เสางู และเสาต้นทีส่ ามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อ ปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิ ตเสื้ อหนั งคุณภำพสูง และ Fashion Show อิส ระให้ท่านเลือ กซื้อ
สินค้าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ แกรนด์บำซำร์ (Grand Bazaar) เป็ นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ท่สี ุดแห่งหนึ่งใน
โลก เป็นอีกหนึ่งสถานทีท่ ม่ี นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุดในโลก แกรนด์บาซาร์ ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.
1461 โดยสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน (Fatih Sultan Mehmet) หลังจากพิชติ
กรุงคอนสแตนติโนเปิล ในปี ค.ศ. 1453 เพื่อกระตุน้ ความมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จและเป็นแหล่งซือ้ ขาย
แลกเปลีย่ นสินค้าในเส้นทางสายไหมจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลไปยังประเทศจีน ท่านสามารถหา
ซื้อสินค้าจากร้านค้า ที่มอี ยู่หลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องประดับเงิน,ทองและเทอร์ควอยซ์,
ั ้ นเผาทีท่ าด้วยมือ, พรม และงานเย็บปกั ถักร้อย, นาฬิกา, เชิงเทียน
ไข่มกุ , เหรียญเก่า, เครือ่ งปนดิ
, เครือ่ งเทศ, ร้านขายของเก่าและอื่นๆอีกมากมาย จนได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TK 064

วันที่สิบสี่ (14)
09.50 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------------------

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้ 10

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์เม็กซิโก – คิวบำ 14 วัน (TK)
รำยละเอียดอัตรำค่ำบริ กำรสำหรับคณะเดิ นทำง (ผู้ใหญ่) 10 ท่ ำนขึ้นไป
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กต่ากว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ
เด็กต่ากว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ) ท่านละ (โรงแรมไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ วเพิ่ มจากค่าทัวร์ท่านละ

รำคำ (บำท)
198,000.188,000.180,000.38,000.-

อัตรำนี้ รวม

1. ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) สายการบินเตอร์กชิ และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งทีร่ ะบุในรายการ (ตั ๋วเครือ่ งบินทีท่ างบริษทั ออกตั ๋ว จะเป็ นตั ๋วเดีย่ ว ออกแล้วไม่สามารถทาคืนได้)
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศแม็คซิโก และประเทศคิวบา พร้อมเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกทีศ่ นู ย์ย่นื
วีซ่า
3. ค่าพาหนะทีร่ ะบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่
6. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าทีพ่ กั โรงแรมทีร่ ะบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
8. หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. เจ้าหน้าทีบ่ ริการและอานวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
12. น้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
13. ค่า ประกัน อุบ ัติเ หตุร ะหว่ า งการเดินทาง วงเงิน ท่า นละ 2,000,000 บาท และค่า รักษาพยาบาลจาก
อุบตั เิ หตุและสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท รักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงินไม่เกิน
50,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ แผนประกันภัย Worldwide Plus Basic)
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สาหรับ
ถือขึน้ เครือ่ ง (Baggage) น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
15. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
อัตรำนี้ ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,400 บาท ต่อท่านตลอดการเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวก
มิ จฉำชีพ กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดิ นทำงด้วยตัวเอง
เงื่อนไข
งวดที่ 1 : สำรองที่ นัง่ มัดจำท่ำนละ 80,000 บำท
กำรสำรองที่
เมื่อทำงบริ ษทั ได้รบั เงิ นมัดจำแล้ว จะทำกำรออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินไป - กลับ และภำยใน ตำม
รำยกำร (ตั ๋วเครื่องบิ นออกแล้วไม่สำมำรถทำคืนได้)
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่ เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ ำก่อนออกเดิ นทำง
กำรยกเลิ ก
กรณี ที่บริ ษทั ทัวร์ยกเลิ กกำรเดิ นทำง
ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้ 11

นับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ทัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษทั จะดาเนินการคืนเงินให้ผชู้ าระเงินมัดจา
ภายใน 15 วันทาการ
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผูโ้ อนเงินมัดจาพร้อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีผโู้ อนเงินมัดจา (ชือ่ บัญชีจะต้องเป็ นชือ่ เดียวกับผูโ้ อนเงินมัดจาเท่านัน้ )
กรณี ผ้เู ดิ นทำงยกเลิ กกำรเดิ นทำงเอง แต่กรุป๊ ทัวร์สำมำรถเดิ นทำงได้
ทางบริษทั จะดาเนินการคืนเงิ นให้แก่ผ้มู ดั จองภำยใน 15 วันทำกำร นับจากวันทีก่ รุ๊ปทัวร์เดินทางกลับ
มาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผูโ้ อนเงินมัดจาพร้อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีผโู้ อนเงินมัดจา (ชือ่ บัญชีจะต้องเป็ นชือ่ เดียวกับผูโ้ อนเงินมัดจาเท่านัน้ )
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักคืนได้ตำมควำมเป็ นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
์
ธรรมชาติ สภาพภูมอิ ากาศ การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ ปญั หาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากทีส่ ดุ
2.เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้
บริการนัน้ ๆ ทีท่ างทัวร์จดั ให้
์
3. รายการนี้เป็ นเพียงการเสนอราคาทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากทางบริษทั ฯ และทางต่างประเทศ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองทีน่ งกั
ั่ บ
สายการบิน และโรงแรมทีพ่ กั รวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลีย่ นแปลงได้ตามความ เหมาะสม
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่คนื เงิน ค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระแล้ว
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชารุด (อาทิ ขาด เปี ยกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุ ญาต ให้เดินทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบทุก
กรณี

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้ 12

เอกสำรยื่นวีซ่ำเม็กซิโก
(ใช้เวลำยื่นโดยประมำณ 7-10 วันทำกำร)
ณ ปจั จุบนั สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดงึ เล่ม Passport หากได้ยน่ื เข้าไปแล้ว ดังนัน้ ถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพือ่ ขอยืน่ วีซา่ ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั ๋วเครือ่ งบิน+โรงแรม
ในช่วงทีล่ กู ค้าจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่าดือ้ และยึดติดกับการยืน่ วีซ่าในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปจั จุบนั มาด้วย)
2.

รูปถ่ำย สี หน้ ำตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พืน้ ฉำกหลัง
รูปต้องเป็ นพืน้ สีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพืน้ เป็ นสีเทำ ใช้ไม่ได้)
ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำยไว้ไม่เกิ น 1 เดือน...สถำน
ฑูตมีกำรเทียบรูปกับหน้ ำวีซ่ำที่เคยได้รบั )

3. สาเนาบัตรประชาชน (หน้ ำบัตร และ หลังบัตร)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่ รี ายละเอียดบ้านเลขทีม่ าด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้ าเป็ น ...
นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผหู้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 18 ปีบริบรู ณ์ตอ้ งแนบสูตบิ ตั รมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีบริบรู ณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
9.3เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรือ อ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เ ด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่อื ) มีค วามสัมพันธ์อ ย่างไรกับ
ครอบครัว
9.4เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรืออาเภอเท่านัน้
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่อื บิดา)
9.5เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรืออาเภอเท่านัน้
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่อื มารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็ นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ ทีม่ รี ายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (คัดสาเนา
อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผเู้ ดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ทม่ี ชี ่อื ผูเ้ ป็นเจ้าของร้านค้า
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- กรณีพนักงานบริษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุช่อื นามสกุล ตาแหน่ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป (พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ลง
นามในจดหมาย)
- กรณีทเ่ี ป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นัน้ ว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุชนั ้ ปีทศ่ี กึ ษา
11. หลักฐำนกำรเงิ น : (กรุณำเตรียมให้ถกู ต้อง ใช้ทงั ้ Bank guarantee และ Bank Statement ทัง้ สอง
อย่ำงนี้ ต้องเป็ นเลขที่บญ
ั ชีเล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่อื เจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือน นับจากวันทีจ่ ะยื่นวีซ่า
- สเตทเม้น (Bank Statement) บัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน นับขึน้ ไปจากเดือนทีจ่ ะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่า
กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยืน่ วีซ่า (อัพเดทยอดเงินภายในเดือนที่
ยื่นวีซ่า)
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบการยืน่ วีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์
(Saving) มาด้วยหากต้องการใช้บญ
ั ชีฝากประจา ต้องเตรียมดังนี้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุช่อื เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันทีจ่ ะยืน่ วีซ่า
✓ สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้
สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงิ นให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่อื เจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุช่อื ผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูตบิ ตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ ลกู จ้ำง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผูร้ บั รองค่าใช้จา่ ย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11
(สถำนฑูตไม่รบั พิ จำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมำ)
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศคิวบา
(ระยะเวลำในกำรพิ จำรณำ 5-7 วันทำกำร)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ ไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป พืน้ ฉากหลังรูปต้องเป็นพืน้ สี
ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้ เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้อง
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าทีเ่ คยได้รบั )
3. ข้อมูลส่วนตัว
•

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................................................................

•

ชื่อ-นามสกุลเดิม หรื อ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน( ) ไม่มี

•

เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

•

ที่อยูป่ ั จจุบนั สามารถติดต่อได้ .........................................................................................................................................

( ) มี

ระบุชื่อ-นามสกุล........................................................

วัน/เดือน/ปี เกิด...............................................สถานที่เกิด....................................................

..............................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................
•

เบอร์ โทรศัพท์ที่บ้าน........................................เบอร์ แฟกซ์...............................................................................................

•

มือถือ.............................................................. อีเมล์....................................................................................................

•

สถานภาพ

( ) โสด

( ) แต่งงานไม่จดทะเบียน

( ) แต่งงานจดทะเบียน

( ) หม้ าย / ม่าย

( ) หย่าร้ าง

( ) แยกกันอยู่

ข้ อมูลในการทางาน/เรียน
•

รายละเอียดที่ทางาน(ปั จจุบนั ) ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ กรุ ณากรอกให้ ตรงกับเอกสารที่โชว์ สถานทูต
ตาแหน่งงาน................................................................................................................................................................
ชื่อบริ ษัท......................................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางาน................................................................................................................................................................
วันที่เริ่ มทางาน...................................................... เบอร์ โทรที่ทางาน.............................................................................

•

รายละเอียดสถานศึกษา (ปั จจุบนั ที่เรี ยนอยู)่ ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรี ยน..................................................................................................................................................................
ระดับชัน......................................................................................................................................................................
้
ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรสถานศึกษา........................................................................................................................................
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ชื่อ – นามสกุล ___________________________________________________________________
เบอร์ โทร. ________________________________
แบบสอบถาม เรื่องอาหารทีไ่ ม่ ทาน หรือ อาหารทีแ่ พ้

□
□
□
□
□
□
□
□

ไม่ทานเนื้อวัว (No Beef)

□
□
□
□

Single Room ห้องพักเดี่ยว (1 ห้อง มี 1 เตียง พัก 1 ท่าน)

ไม่ทานเนื้อปลา (No Fish)
ไม่ทานเนื้อไก่ (No Chicken)
ไม่ทานเนื้อหมู (No Pork)
ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)

□
□
□
□
□

แพ้ กุง้ (No Shrimp)
แพ้ ล็อบสเตอร์ (No Lobster)
แพ้ หอย (No Shellfish)
แพ้ ปู (No Crab)
ทานมังสวิรัต (Vegetable)

ทานอาหารเจ (Vegan)
แพ้อาหาร ประเภท ___________________________________________________________

อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________
---------------------------------------------แบบสอบถามเรื่องห้ องพัก
Double Room ห้องพักคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พัก 2 ท่าน)
Twin Room ห้องพักคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พัก 2 ท่าน)
Triple Room ห้องพัก 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริ ม พัก 3 ท่าน)
----------------------------------------------

แบบสอบถามเรื่องทีน่ ั่งบนสายการบิน (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของสายการบิน)

□
□

ริ มหน้าต่าง
ริ มทางเดิน

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้ 16

