
 

 

 

TOUR CODE: MX151501MZ 

10 วนั แกรนด์เม็กซิโก 

(คร้ังหน่ึงในชีวติ เยือนถิ่น อารยธรรมชนเผ่ามายา) 

 

***โปรโมช่ัน...สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส**** 

เร่ิมต้น…. 149,900 บาท  
ลอสแองเจลสิ – แคนคูน - เมืองโบราณตูลมั – สวนน า้เซลฮา - เมืองโบราณชิเชนอทิซา  

(ปิระมดิแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)  
เมรีดา – อูซมาล – คาบาห์– เมก็ซิโก ซิตี ้– ปวยปล้า – เตโอติฮัวคนั – กวัดาลูป 



 

 

 

(สัมผสัอารยธรรมโบราณนับพนัปีของชนเผ่ามายา และ สถานทีท่่องเทีย่วอนัตระการตาของเมก็ซิโก) 
ราคาทวัร์ 149,900 บาท: 22-31 ม.ค. / 13-22 ก.พ. / 12-21 มี.ค./ 8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 29 เม.ย.-8 พ.ค. 
ราคาทวัร์ 154,900 บาท: 25 ธ.ค.2558- 3 ม.ค. 2559 

 
 
 

10 วนั แกรนด์เม็กซิโก 

(คร้ังหน่ึงในชีวติ เยือนถิ่น อารยธรรมชนเผ่ามายา) 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร –ฮ่องกง – ลอสแองเจลสิ 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน M (แถว M 6 -16) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 ณ อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค (CX) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

08.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน  CX700 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์
หลากหลายผา่น จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯมีบริการอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่ฮ่องกง 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน CX882 อิสระให้ท่ านได้ช้อปป้ิง 
สินคา้ปลอดภาษี ภายในสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

16.35 น. ออกเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX882 (ใช้
เวลาบินประมาณ 13.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัสันทนาการบนเคร่ืองบิน และสายการบินมีบริการอาหารม้ือเช้า 
และอาหารม้ือกลางวนั ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

******บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล****** 
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) นำท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

น าท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยูใ่น 
รัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและศิลปกรรม นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี 
ช่ือเสียงอย่างมากของนักท่องเท่ียวเพราะเป็นท่ีตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอร่ีฮิลล ์
(Beverly Hills) ซ่ึงเป็นท่ีพกัของเหล่าดาราดงัในวงการมายา น าท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม 
(Hollywood Walk of Fame) ถนนสายส าคญัของคนดงัฮอลลีวูด ประดบัดว้ยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก 
จ านวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกช่ือของนักแสดง และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็น



 

 

 

เกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ
เก็บภาพตามอธัยาศัย ได้เวลาน าท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s 
Chinese Theatre) ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึกฝ่ามือ
ของดาราฮอลลีวดูพร้อมลายมือช่ือมากมาย อิสระใหท้่านไดค้น้หาและเก็บภาพดาราท่ีช่ืนชอบตามอธัยาศยั  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheraton Gateway Los Angeles Airport Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง ลอสแองเจลสิ – แคนคูน (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครลอสแองเจลิส (LAX) เพื่อน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองแคนคูน ประเทศ

เมก็ซิโก โดยสายการบินเดลตา้ แอร์ไลน์ส (Delta Airlines) 
11.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานแคนคูน ประเทศเมก็ซิโก (CUN) โดยเท่ียวบิน DL937 (ใชเ้วลาบิน 4.45 ชัว่โมง)  
18.40 น. เดินทางถึงเมืองแคนคูน ประเทศเมก็ซิโก น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั หากท่านยงัไม่เหน่ือยท่านสามารถเดินเล่นผอ่นคลายอิริยาบถ หรือ เล่นน ้าทะเล หรือ
เดินเล่นบริเวณชายหาดท่ีทอดยาว จากโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Krystal Cancun**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

 
 

วนัทีส่าม เมืองโบราณตูลัม – สวนน า้เซลฮา 
 



 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินสู่เมืองโบราณตูลมั (Tulum Archeological Site) (ระยะทาง 131 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1.45 
ช.ม.) หรือช่ือเดิม รู้จักกันในภาษาพื้ น เมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)” 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองท่ี เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายาช่วงศตวรรษท่ี  13 -15 เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้ ง 
อยูติ่ดกบัชายทะเลและเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในอดีต แต่ตอ้งล่มสลายลงภายหลงัจากท่ีตกเป็นอาณานิคมของสเปน 
น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณตูลมัแห่งอาณาจกัรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซ่ึงตั้งอยู่ริมหน้า
ผาติดกบัทะเลแคริบเบ้ียน นับเป็นหน่ึงในเมืองโบราณแห่งสุดทา้ยก่อนท่ีอารยธรรมมายาจะสูญส้ินลงในช่วง
ศตวรรษท่ี 15 หลงัการรุกรานของชาวสเปนซ่ึงล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยูใ่นขณะนั้น อาณาจกัรมายา เป็น
อาณาจกัรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นท่ีบริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเก่ียวกบัเบลีซและกวัเตมาลา และมีความ
รุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนยก์ลางอยู่ท่ีนครวากา ซ่ึงปัจจุบนัคือ เปรู ชาวมายาใช้
อกัษรภาพในการบนัทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถท านายเวลาเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา
ได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักท าปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขาย
เกลือ หยก และเคร่ืองป้ันดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จกัใช้ลอ้และไม่รู้จกัการถลุงแร่ ซ่ึงแสดงวา่ชาวมายาด ารงชีวิต
เหมือนมนุษยหิ์นท่ีรู้จกัใช้เพียงไม ้กระดูกสัตว ์หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง น าท่านชม Temple of 
Fresco หน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโบราณแห่งน้ี ซ่ึงชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคล่ือนไหวของพระ
อาทิตย ์จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกบั El Castillo ซ่ึงชาวมายาสร้างไวเ้ป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้
ต่อสู้กบัผูรุ้กราน มีความสูงทั้งส้ิน 7.5 เมตร อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้างอีกแห่งของ
ชาวมายาโบราณ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สวนน ้าเซลฮา (Xelha – Theme Park) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน (บุฟเฟ่ต)์ 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมสวนน ้ าเซลฮา (Xel-ha Theme Park) ซ่ึงสวนน ้ าแห่งน้ีได้ถูกจดัสรรพื้นท่ีเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
ในพื้นท่ีเขตลุ่มแม่น ้ ามายาซ่ึงท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆของทางสวนน ้ าเช่น ด าน ้ า เดินป่า และ 
ป่ันจกัรยาน เป็นตน้ ให้ทุกท่านสนุกสนานกบักิจกรรมและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอนังดงามในแถบลุ่ม
แม่น ้ ามายาท่ีถูกจดัการและดูแลในแบบการท่องเท่ียวแบบเชิงนิเวศ (Ecotourism) นอกจากน้ีท่านยงัมีโอกาสได้

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


 

 

 

ชมชีวิตความเป็นอยูข่องสัตวน์านาพนัธ์ุมากกวา่ 1,000 ชนิดอีกดว้ย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ด าน ้ าดูปลาทะเล
และปะการังอนัสวยงาม (กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้ าไปดว้ย หากท่านท่ีตอ้งการด าน ้ าชมความงามใตท้อ้งทะเล) หรือ
หากท่านใดไม่ต้องการด าน ้ า สามารถเลือกชมความงามของธรรมชาติแห่งลุ่มน ้ ามายาได้ โดยสามารถร่วม
กิจกรรม River Tour ซ่ึงท่านสามารถพายเรือห่วงยางส าหรับชมทศันียภาพสองริมฝ่ังแม่น ้า หรือเลือกกิจกรรมป่ัน
จักรยานชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ และสวนป่า ภายในสวนน ้ าแห่งน้ี ท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่น
หลากหลายท่ีทางทีมพาร์คแห่งน้ีไดจ้ดัให้นกัท่องเท่ียวไดผ้่อนคลายและช่ืนชมความงามของธรรมชาติแห่งอ่าว
เมก็ซิโก อิสระใหท้่านพกัผอ่นและร่วมกิจกรรมตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Krystal Cancun**** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

 
 

วนัทีส่ี่ เมืองโบราณชิเชนอทิซา (เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณชิเชน-อิทซา (Chichen-Itza Archaeological Site) เมืองหลวงของชาวมายนัหรือชาว
มายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอยา่งมากไม่ว่าจะเป็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาตร์ จนกระทัง่ชาวสเปนไดเ้ขา้มาล่าอาณานิคมในแถบทะเลแคริบเบ้ียน ใน 
ช่วงศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบนัเป็นโบราณสถานท่ีมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และได้รับการข้ึนทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1988 รวมถึงไดรั้บการโหวตคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลกยคุใหม่เม่ือวนัท่ี 7 เดือน 7 ปี 2007 อีกดว้ย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม ชิเชน อิทซา เป็นวิหารท่ีโด่งดงัท่ีสุดของชนเผา่มายา น าท่านชมปิระมิดแห่งเทพเจา้คูคุลคาน (เทพ
เจา้สูงสุดของชาวมายาซ่ึงเป็นผูส้ร้างมนุษย)์ ซ่ึงถือเป็นปิระมิดแห่งสุดทา้ยและเป็นปิระมิดท่ีกล่าวไดว้่ายิ่งใหญ่



 

 

 

ท่ีสุดของอารยธรรมมายาดว้ย จากนั้นน าท่านชมวิหารชคั มุล (รูปป้ันซ่ึงเป็นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงท่ี
เต็มไปดว้ยเสาหลายพนัตน้และลานกวา้งท่ีใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชนในอดีต ชิเชน อิทซา เป็นส่วนหน่ึงของ
มหาวิหารจ านวนมากซ่ึงพวกมายาได้สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจา้ผูท้รงกระหายพระโลหิต ตวัวิหาร
รูปร่างคลา้ยปิระมิดยอดตดั ก่อสร้างซอ้นกนัเป็นชั้นๆ บนเน้ือท่ีราว 6.4 ตร.กม. วหิารท่ีใหญ่สุดมีช่ือวา่ มหาวหิาร
แห่งนกัรบ สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหล่ียมทึบสูงข้ึนไปใชเ้ป็นท่ีท าพิธีสังเวย
เทพเจา้ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความมหศัจรรยข์องปิระมิดแห่งชิเชน อิทซา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mayaland Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

 

วนัที่ห้า อูซมาล  – คาบาห์ – เมรีดา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) (ระยะทาง 162 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองโบราณท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1996 
เน่ืองจากเป็นเมืองโบราณท่ีคงความสมบูรณ์ของโบราณสถานท่ีสร้างโดยชนเผา่มายาโบราณไดค้่อนขา้งสมบูรณ์ 
เมืองอูซมาลสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนประมาณ 850-925 ปีก่อนคริสตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซ่ึงเป็น
ผูป้กครองชาวมายาในแถบตะวนัตกของคาบสมุทรยูคาทาน ปัจจุบนัเมืองโบราณแห่งน้ียงัคงสภาพของกลุ่ม
อาคารโบราณกว่า 15 กลุ่มอาคารท่ีกระจดักระจายในระยะความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงแบ่งห้องต่างๆออกเป็น
หลายห้องทั้งส าหรับ พระ และ ชนชั้นปกครอง ซ่ึงแต่ละห้องสะทอ้นให้เห็นถึงอ านาจและความยิ่งใหญ่ของผู ้
อาศยั น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผา่มายา แปลวา่ สร้างสามคร้ัง ในสถาปัตยกรรม
ท่ีเรียกวา่ Puuc style  คือสร้างให้ฝาผนงัส่วนล่างเป็นแบบเรียบๆ แต่เหนือข้ึนไปสลกัดว้ยรูปหนา้กากของพระเจา้
องคต่์างๆท่ีเผา่มายานบัถือบูชา ส่ิงท่ีแปลกไปจากท่ีอ่ืนๆในรัฐยูคาตานคือ อูซมาลไม่มี cenote “ซีโนต้ี” หรือบ่อ
น ้ า ท่ีนอกจากมีไวส้ าหรับเก็บน ้ าแลว้ ยงัใช้เป็นท่ีบวงสรวงอีกดว้ย ชาวมายาในแถบน้ีสร้างท่ีเก็บน ้ าส าหรับฤดู
ร้อน แทนบ่อน ้ าท่ีมายาเผ่าอ่ืนใช้ ท่ีประตูทางเขา้มีท่อน ้ าท่ีมีลกัษณะเป็นหน้ากากแต่มีท่ีส าหรับเก็บน ้ าด้านใต ้
นอกจากน้ีตามหมู่อาคารจะมีรูปสลกัเทพเจา้แห่งน ้ าฝน Chac Mool อยูม่ากมายก็เน่ืองจากขาดแคลนน ้ า จึงตอ้งมี



 

 

 

การขอพรขอน ้ าจากพระเจ้า  น าท่านชมปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ (Pyramid of the Magician) ซ่ึงสร้างเป็นชั้นๆ
ทั้งหมด 5 ชั้น เป็นปิระมิดท่ีสูงเด่นท่ีสุดในเมืองโบราณแห่งน้ี โครงสร้างทั้งหมดเป็นหินชอล์คสีชมพูซ่ึง ยงัคงมี
สภาพดี ตามต านานเล่าวา่ ปิระมิดแห่งน้ีสร้างข้ึนภายในคืนเดียวโดยคนแคระท่ีมีอ านาจของนกัมายากล แต่ความ
จริงปิระมิดถูกสร้างข้ึนถึงห้าคร้ัง แต่ละคร้ังก็สร้างคร่อมลงไปบนโครงสร้างท่ีมีอยูเ่ดิม จากนั้นน าท่านชมวงัแห่ง
เจา้ผูค้รองนคร (Governor’s palace) ซ่ึงสร้างอยู่ใกล้กบัปิระมิดแห่งเวทยม์นต์ อาคารแห่งน้ีมีด้วยกนัสามแห่ง
เช่ือมด้วยรอยโคง้หรือ arches จมูกท่ีโคง้ยาวใหญ่เหมือนงวงช้างของเทพเจา้ Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็น
ลกัษณะพิเศษของสถานท่ีน้ี จากนั้นน าท่านชมจตุรัสนันเนรี (Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวท่ีสร้าง
ลอ้มรอบจตุรัส ซ่ึงสามารถขดุคน้และคงสภาพสถาปัตยกรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ น าท่านชมความยิง่ใหญ่และความ
มหศัจรรยข์องเมืองโบราณเก่าแก่กวา่พนัปี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

 
  
 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายา เป็นเมืองโบราณท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัสองรองจากอูซมาลในเขตผืนแผน่ดินยูคาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณในเมืองน้ีเรียกได้
วา่ยงัคงความสมบูรณ์และสวยงามยิ่ง น าท่านชมวิหารเทพเจา้แห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ี
ชาวมายาท่ีอาศยัในบริเวณน้ีบูชามาก เน่ืองจากท่ีราบสูงยูคาทานเป็นพื้นท่ีค่อนขา้งแห้งแลง้และขาดน ้ า ชาวมายา
จึงบวงสรวงและบูชาเทพเจา้แห่งฝนเพื่อขอฝน จากนั้นน าท่านชมหมู่อาคาร วิหารโบราณท่ีมีการแกะสลกัรูปป้ัน
เทพเจา้ต่างๆส าหรับประกอบพิธีบูชายญั หรือ พิธีกรรมของชาวมายาในอดีต อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่า
อศัจรรยแ์ละความสวยงามของเมืองโบราณของชาวมายาในอดีตไดต้ามอธัยาศยั    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมรีดา (Merida) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.)  อีกหน่ึงเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตงั หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศ
เม็กซิโก โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐและยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรยูคาทาน 
(Yucatan Peninsula) น าท่านชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza Grande) จตุรัสใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียง และเป็นจุด
ศูนยก์ลางของย่านประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัๆของเมืองเมริดา   นอกจากน้ีแลว้ พลาซ่า แกรนด์เด ยงัเป็นท่ีตั้งของ



 

 

 

สวนสาธารณะกลางท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยอาคารประวติัศาสตร์ท่ีน่าประทบัใจ โดยสถานท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูบ่นจตุรัส
แห่งน้ีไดแ้ก่ วิหาร พิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมยั  พระราชวงั ฮอลล์ซิต้ีเก่า และหอนาฬิกา ไดเ้วลาน าท่านผ่านชม
ถนน กาซ่า มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายตน้ไมท่ี้มีความสวยงามและยงัเป็นถนนท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง 
อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานท่ีส าคญั รวมไปถึงเหล่าอาคารท่ีถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเมริดาอีกดว้ย    

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Del Gobernador Merida **** หรือเทยีบเท่า  
 

 
 
 
 
 
 

วนัที่หก  ปวยปล้า – เม็กซิโกซิตี ้(พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมรีดา เพื่อเชคอิน 
08.25น. ออกเดินทางจากสนามบินเมรีดา (MID) สู่สนามบินเม็กซิโกซิต้ี (MEX) โดยสายการบินแอร์โรเมก็ซิโก เท่ียวบิน

ท่ี AM536 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
10.29 น. เดินทางถึงสนามบินเมก็ซิโกซิต้ี 

น าท่านเดินทางสู่เมืองปวยปล้า (Puebla) เป็นรัฐหน่ึงของเม็กซิโก ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตห่้างจากกรุง
เม็กซิโกซิต้ีเพียงแค่ 1 ชัว่โมง เป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานาม “City of Angles” หรือเมืองแห่งทวยเทพ เมืองแห่งน้ี
สร้างข้ึนในปี 1531 โดยชาวสเปน ในช่วงการล่าอาณานิคมของสเปน ต่อมาเม่ือฝร่ังเศสเร่ิมเข้ามาอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีก่อสร้างในช่วงศตวรรษท่ี 17-18 จึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบบาโรค 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

 

 

บ่าย น าท่านชมบริเวณใจกลางเมืองหลวงของรัฐซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก 
ในปี 1987 ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรคแบบฝร่ังเศส ท่ีเคยยึดครองเมืองน้ีอยู่ช่วงหน่ึง น า
ท่านชมความงามของเมืองเก่าปวยปลา้ท่ีหมู่อาคารโบราณสวยงามยงัคงความสมบูรณ์ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 15 
ได้อย่างดียิ่ง น าท่านถ่ายรูปกับพระราชวงัเก่า (The State’s Government Palace) ซ่ึงปัจจุบันเป็นท่ีท าการของ
หน่วยงานรัฐแห่งปวยปลา้ น าท่านชมจตุรัสใจกลางเมืองท่ีโอบลอ้มดว้ยหมู่อาคารโคโลเนียลสวยงามยิ่ง อิสระ
ให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่เมืองเม็กซิโกซิต้ี (Mexico City) เมืองหลวงของประเทศ
เมก็ซิโกและเป็นเมืองท่ีคึกคกัและมีชีวติชีวาท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  เมก็ซิโกซิต้ีมีการพฒันาและเติบโตต่อเน่ืองมา
หลายปีจนกลายเป็นเมืองใหญ่และมีอาณาบริเวณครอบคลุมถึงเขตเมืองต่างๆ ท่ีตั้งอยูโ่ดยรอบซ่ึงปัจจุบนัถูกรวม
เป็นเขตชานเมืองของเม็กซิโกซิต้ี ลกัษณะภูมิประเทศของเมืองโอบลอ้มดว้ยภูเขาไฟและแนวเทือกเขาก่อใหเ้กิด
ทศันียภาพท่ีสวยงามแปลกตา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Casa Blanca Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1)  
 

 
วนัทีเ่จ็ด เม็กซิโกซิตี ้- เตโอติฮัวคัน – วหิารพระแม่มารีแห่งกวัดาลูป  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั (Teotihuacán) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น า
ท่านชมปิระมิดโบราณขนาดใหญ่ท่ียงัอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ปัจจุบนันกัโบราณคดียงัไม่สามารถสรุปไดว้า่ใคร
เป็นผูส้ร้างโบราณสถานแห่งน้ี รวมทั้งจุดประสงคใ์นการสร้างและการล่มสลายของอาณาจกัรก็ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั 
น าท่านชมปิระมิดสุริยนั (The Pyramid of the Sun) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณโบราณสถานแห่งน้ี 
ด้วยความสูง 63.5 เมตร ซ่ึงเป็นปิระมิดท่ีใหญ่เป็นอนัดับสามของโลก รองจากปิระมิดแห่งเมืองโซลูลาแห่ง
เม็กซิโก และ ปิระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต์ จากนั้นน าท่านชม ปิระมิดจนัทรา (The Pyramid of the Moon)  ซ่ึง
อนุญาตใหน้กัท่องเท่ียวข้ึนไดแ้ค่คร่ึงหน่ึงของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั แห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1987 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญ่อลงัการของปิระมิดของชาวมายา 



 

 

 

ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกัวลาดูป เพื่อน าท่านเข้าชมโบสถ์พระแม่มารีอนัศักด์ิสิทธ์ิแห่งกัวดาลูป 
(Basilica De Guadalupe) เป็นโบสถท่ี์ชาวคริสตเ์ช่ือวา่ตอ้งมาเยอืนสักคร้ังในชีวติ ซ่ึงภายในท่ีแห่งน้ีประกอบดว้ย 
โบสถห์ลงัเก่าและ โบสถห์ลงัใหม่ สร้างข้ึนเพื่อการแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชน และเรียกไดว้า่โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิ
แห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงในลิสต์รายช่ือสถานท่ีแห่งการแสวงบุญท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในโลก ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองเมก็ซิโกซิต้ี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่ านชมโซกาโล่  (Zócalo) หรือบริเวณจตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซิโก ซ่ึ งเป็น ท่ีตั้ งของท าเนียบ
ประธานาธิบดี (Palacio Nacional) และมีส่ิงก่อสร้างสวยงามสไตล์โคโลเนียล อาทิเช่น โบสถ์ Cathedral 
Metropolitan  จตุรัส Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes อาคารท่ีท าการไปรษณีย ์เป็นต้น และน า
ท่านเขา้ชมโบราณสถาน Templo Mayor ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างหลกัของเมืองโบราณช่ือ Tenochtitlan ของ
ชาวแอซเทค ก่อนท่ีจะถูกท าลายโดยสเปน น าท่านผ่านชมอนุสาวรีย์นางฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la 
Independencia) อีกหน่ึงแลนด์มาร์กของเม็กซิโกซิต้ี เป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่ดา้นบนมีรูปป้ันนางฟ้าสีทอง ถูก
สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบหน่ึงร้อยปีของเม็กซิโก เม่ือปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) ได้
เวลาน าท่านชม โชชิมิลโก ้(Xochimilco) เป็นสถานท่ีท่ีถูกขนานนามให้เป็น “ตลาดน ้าสไตลเ์ม็กซิกนั” ตั้งอยูท่าง
ตอนใตข้องเมก็ซิโกซิต้ี ท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเช่าเรือทอ้งแบนท่ีมีสีสันสวยงาม (trajineras) เพื่อล่องลดัเลาะไป
ตามคลองเล็กๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกบัดนตรีพื้นเมืองจากเหล่ามาริอาช่ี (Mariachi) และซ้ืออาหารเคร่ืองด่ืมและ
ของท่ีระลึกพื้นเมืองจากเรือพอ่คา้แม่คา้ไดด้ว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมโชวพ์ื้นเมือง 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Casa Blanca Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 



 

 

 

 
  

วนัทีแ่ปด เม็กซิโกซิตี ้
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (National Museum of Anthropology) ท่ีรวบรวมเอาศิลปวตัถุ

และปิระมิดจ าลอง รวมทั้งอารยธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโกมาไวใ้นท่ีเดียวกนั เช่น มายนั 
แอซเทค โอเมก้า น าท่านชมร่องรอยความรุ่งเรืองของชนเผ่าต่างๆจากขา้วของท่ีสะสมไวใ้นพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี 
จากนั้ นน าท่ านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History) ในปราสาทชาปุลเตเปค 
(Chapultepec Castle) ซ่ึงตั้ งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ท าให้นอกจากจะได้เรียนรู้
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวติัการปกครองแล้ว 
นกัท่องเท่ียวยงัจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองหลวงจากจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามของเมืองเมก็ซิโกซิต้ีจากมุมสูง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

 

 

 
 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเม็กซิโกซิต้ี 
15.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเม็กซิโกซิต้ี สู่ สนามบินลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยเท่ียวบิน AM644  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) 
17.52 น. เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลิส เพื่อต่อเคร่ืองสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ 
 อิสระอาหารค ่าภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
21.00 น. น าท่านเชคอินสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ 
 
วนัทีเ่ก้า ลอสแองเจลสิ – ฮ่องกง  
 

01.00 น. ออกเดินทางสนามบินลอสแองเจลิส โดยเท่ียวบิน CX881 (ใชเ้วลาบินประมาณ 14.45 ชัว่โมง) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
08.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX713 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

10 วนั แกรนด์เม็กซิโก 

ราคาทวัร์ 149,900 บาท: 22-31 ม.ค. / 13-22 ก.พ. / 12-21 มี.ค./ 8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 29 เม.ย.-8 พ.ค. 
ราคาทวัร์ 154,900 บาท: 25 ธ.ค.2558- 3 ม.ค. 2559 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ม.ค.-พ.ค. 2559 ปีใหม่ 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 149,900 154,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 11,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 143,900 148,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 21,900 23,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ (เท่ียวบิน CX เท่านั้น) 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

120,000 120,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land Only  
(ไม่รวมตัว๋ BKK-LAX-BKK สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก เท่านั้น)  

116,900 121,900 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริกา 7,000 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2558) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาและเม็กซิโกส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกา – เมก็ซิโก (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 



 

 

 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกค้าจะต้องย่ืนวซ่ีา และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่าน้ัน)   

ส าหรับโปรแกรมนีส้ามารถใช้วซ่ีาอเมริกาเข้าเม็กซิโกได้ 
ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยื่นขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพื่อขอยืน่วซ่ีาไดท่ี้ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

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


 

 

 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง 
  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 



 

 

 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  ICAO  

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋า
ใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่
หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่า



 

 

 

ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียด
ขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั แกรนด์เม็กซิโก 

 
ราคาทวัร์ 154,900 บาท  25 ธ.ค.2558 -  3 ม.ค. 2559 
ราคาทวัร์ 149,900 บาท  22-31 ม.ค.    13-22 ก.พ.    12-21 มี.ค.   8-17 เม.ย.       

 9-18 เม.ย.    29 เม.ย.-8 พ.ค. 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์....................................................... 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 
 

 
 



 

 

 

 


