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นครลอสแองเจลสิ – เมก็ซโิก – โซซมิลิโก – เทโอทฮิวัคาน – แทกซโ์ก – อคาปลุโก   

คมัเปเช่ – คาบาห์  – อกูซม์อล – เมรดิา – ชเิชน อทิซา – แคนคนู – สกาเรต็ – ฮาวานา –  

เซนฟวิกอส  - ตรนิแิดด – คามาเกว – ซานเทยีโก เดอ ควิบา 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดเดนิทาง 30 มนีาคม - 17 เมษายน 2556 TOUR CODE : MC172001FZ 

05.30 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่ 3-4 แถว J 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่น 

07.30 น.  เหนิฟ้าสู ่นครลอสแองเจลสิ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG692 (ใชเ้วลาบนิ 18 ช ัว่โมง) 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ นครลอสแองเจลสิ  

19.00 น.  เหนิฟ้าสู ่เม็กซโิกซติ ี ้ โดยสายการบนิ.... เทีย่วบนิที ่AM643 (ใชเ้วลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

23.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เม็กซโิกซติ ี ้(MAXICO CITY) เมอืงหลวงและใหญท่ีส่ดุของประเทศเม็กซโิกตัง้อยู่

ในหบุเขาเม็กซโิกบรเิวณกึง่กลางประเทศ ดนิแดนอารยธรรมของชาวพืน้เมอืงอเมรกิาทีย่ ิง่ใหญห่ลาย

กลุม่ เชน่ โอลเมก กลุม่อารยธรรมสมัยแรกเริม่เมือ่ 2,300 ปีกอ่น ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรยกูาตันในนครรัฐที่

ปกครองโดยกษัตรยิ.์.. หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม NH CENTRO HISTORICO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง เม็กซโิกซติ ี ้– โซซมิลิโก – เม็กซโิกซติ ี ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่น ชมจตัรุสัรฐัธรรมนญู (PLAZA DE LA CONSTITUCION หรอื EL 

ZOCALO) เป็นจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่  หนึง่ของโลก แตเ่ดมิจัตรัุสแหง่นีม้ชี ือ่วา่ 

PLAZA DEARMAS และไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นชือ่ปัจจบุันคอื PLAZA DE LA 

CONSTITUCION ในปี 1812 เพือ่เฉลมิฉลองการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ

คาดซิ (THE CADIZ CON STITUTION) 

 ชม CATEDRAL METROPOLITANA โบสถท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในกลุม่ประเทศ

ลาตนิอเมรกิา ผา่นชมและบันทกึภาพ พระราชวงัแหง่ชาต ิ  (NATIONAL  

PALACE หรอื PALACIO NACIONAL) ซึง่เป็นทีทํ่าการของประธานาธบิด ี และ

รัฐบาลกลางของเม็กซโิก พระราชวงัแหง่นีเ้คยเป็นทีพั่กอาศัยของ  เฮอรนั์น 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ – ลอสแองเจลิส – เมก็ซโิกซติี ้
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คอรเ์ตซ (HARNAN CORTES) หลังจากทีเ่ขาพชิติเม็กซโิกไดส้ําเร็จจากนัน้ชมพพิธิภณัฑม์นษุยวทิยา

และประวตัศิาสตรแ์หง่ชาต ิ (NATIONAL  NTHRO POLOGY  AND HISTORY MUSEUM) ซึง่เป็นทีร่วม

รวมงานผมีอืของเม็กซโิก,เครือ่งถว้ยโถโอชามและยงัมทีีจั่ดแสดงความเป็นมาของชาวพืน้ 

 เมอืงเม็กซโิก เก็บรวบรวมงานศลิปะสําคัญๆมากมายทีข่ดุคน้พบในเม็กซโิก ทีส่ําคัญมากมาย แลว้  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Meridien Museo Antropologia 

บา่ย แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซชมิลิโก (XOCHIMILCO) เมอืงทางตอนใตข้องเม็กซโิก เป็นแหลง่อดุม

สมบรูณ์ในการกสกิรรมในอดตี และไดช้ือ่วา่เป็น เวนสิแหง่เม็กซโิก 

 ....นําทา่นลอ่งเรอืกอนโดลา่แบบเม็กซกินั (TRAJINERA) ในล าคลองโซชมิลิโก (Xochimilco Lake) 

เป็นลําคลองทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเม็กซโิกซติี ้ และ  ไดส้มญานามวา่เป็นสวนน า้ 

(FLOATING GARDEN) เพลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์ันงดงาม จากนัน้นําทา่นผา่น ชม

มหาวทิยาลยัเม็กซโิก (National utonomous University of Mexico – UNAM) ชม

อาคารหอ้งสมดุกลางแหง่มหาวทิยาลัยเม็กซโิก ทีก่อ่ตัง้ข ึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1950 เป็น

สถานทีร่วบรวมหนังสอืกวา่ 428,000 เลม่และเก็บเอกสารอา้งองิทางประวตัศิาสตร์

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1450-1950 จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม NH CENTRO HISTORICO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง เม็กซโิกซติ ี ้– เทโอทฮิวัคาน – เม็กซโิกซติ ี ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเทโอทฮิวัคาน (TEOTIHUACAN) (ระยะทางประมาณ 50 ก.ม.) เป็นทีต่ัง้  

ของโบราณสถานเกา่แกต่ัง้แตย่คุพรฮีสิแปนคิทีม่ชี ือ่เสยีง น่ันคอื พรีะมดิแหง่เทโอทฮิัวคาน อันไดแ้ก ่

PYRAMID OF THE SUN และ PYRAMI  D OF THE MOON ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค ์

การยเูนสโกใ้นปี ค.ศ. 1987 ระหวา่งทางแวะชมโบสถท์ีเ่กา่แกแ่หง่หนึง่และเป็นทีแ่สวงบญุของชาว

คาธอรล์คิใน ลาตนิอเมรกิา BASILICA DE GUADALUPE ซึง่โบสถแ์หง่นีเ้ชือ่วา่พระแมม่าเรยีไดแ้สดง

ปาฏหิารยิใ์หแ้กช่าวอนิเดยีนทีช่ ือ่ JUAN DIEGO ในปี 1531 โดยปรากฏกายใหเ้ห็น และมภีาพของพระ

แมม่าเรยีปรากฏอยูบ่นเสือ้คลมุของ JUAN DIEGO ซึง่ไดเ้รยีกขานภาพพมิพน์ีว้า่ VIRGIN OF GUADA 

LUPE ใหท้า่นไดช้มความงามของโบสถห์ลังใหมท่ีส่รา้งขึน้ในปี 1970 ดว้ย  สถาปัตยกรรมสมัยใหม ่

เนือ่งจากโบสถห์ลังเดมิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1700 ไดค้อ่ยๆทรดุโทรมลงเนือ่งจากจํานวนผูแ้สวงบญุ และ

นักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้เยีย่มชมจํานวนมากในแตล่ะปี และชมภาพ VIRGIN OF GUADALUPE อันมชีือ่เสยีง

ของโบสถแ์หง่นี ้จากนัน้ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเทโอทฮิัวคาน  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร GRAN TEOCALLI 

บา่ย นําทา่น ชมพรีะมดิแหง่พระอาทติย ์(PYRAMID OF THE SUN) พรีะมดิทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของโลก 

 ซึง่ม ีความสงู 65 เมตร (213 ฟตุ) และฐานกวา้ง 225 เมตร  (738 ฟตุ) และใชห้นิในการกอ่หนิ 2,500,000  

 ตันหลังจากพรีะมดิแหง่โชลลูา (THE GREAT PYRAMID OF CHOLULA) ทีเ่มอืงโชลลูา ประเทศเม็กซโิก 
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  และ พรีะมดิแหง่กซิา่ (THE GREAT PYRAMID OF GIZA) ในประเทศอยีปิต ์จากนัน้นํา ชมพรีะมดิแหง่ดวง

จันทร ์ (PYRAMID OF THE MOON) อกีหนึง่พรีะมดิในเขตของเทโอทฮิัวคาน มขีนาดเล็กและเตีย้กวา่

พรีะมดิแหง่ดวงอาทติย ์ แตเ่มือ่มองจากตาเปลา่ อาจแลดเูหมอืนวา่ พรีะมดิแหง่ดวงจันทร ์ มคีวามสงู

มากกวา่พรีะมดิแหง่พระอาทติย ์ เนือ่งจากตัง้อยูบ่นระดับพืน้ดนิทีส่งูกวา่น่ันเอง บนยอดพรีะมดิ มแีทน่

พืน้ดนิ ซึง่ในอดตี ใชส้ําหรับทําพธิบีชูาเทพเจา้ CHALCHIUHTLICUE ซึง่เป็นเทพเจา้แหง่น้ําและพระ 

 จันทร ์บรเิวณดา้นตรงขา้มกับแทน่พธินีีค้อื จัตรัุสแหง่ดวงจันทร ์ (PLAZA OF THE MOON) บรเิวณจัตรัุส

แหง่นีม้แีทน่บชูาอยูต่รงกลาง ชม QUETZALPAPALOTL PALACE COMPLEX ซึง่สนันฐิานวา่เป็นทีพั่ก

อาศัยของผูป้กครองเมอืงเทโอทฮิัวคาน ในอดตี ไดเ้วลาสมควรออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงเม็กซโิกซติี ้

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร LA FONDA DEL RECUERDO  

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม NH CENTRO HISTORICO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง เม็กซโิกซติ ี ้– แทกซโ์ก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแทกซโ์ก (TAXCO) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. (ระยะทาง 160 

ก.ม.) ในอดตีการเดนิทางทางไปแทกซโ์ก ตอ้งขีม่า้ใชเ้วลาประมาณ 1 สปัดาหใ์นการ

เดนิทาง ปัจจบุันสามารถ เดนิทางโดยเสน้ทางถนนทีต่ัดผา่นและลัดเลาะไปตาม

เทอืกเขา และหมูบ่า้นทีเ่ป็นสขีาวและหลังคาสแีดงทีส่วยงาม ในปี 1930 แทกซโ์ก

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงอนุสรณ์สถานแหง่การเป็นเมอืงอาณานคิม เนือ่งจากยัง

รักษาสภาพอาคารบา้นเมอืงตา่งๆในยคุของอาณานคิม นอกจากนีแ้ทกซโ์กยังเป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของการทําเหมอืงแรเ่งนิ คน้พบโดย Jose De La Borda ที่

คน้พบทางสายแรท่ีเ่มอืงแทกซโ์ก เมือ่ศตวรรษที ่18 หลังจากนัน้ William Spratling ได ้

เขา้มาสรา้งศนูยก์ลางการทําเครือ่งเงนิทีแ่ทกซโ์กเมือ่ปี 1932 แวะชมรา้นเครือ่งเงนิ ซึง่

จะแสดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการผลติแรเ่งนิตัง้แตเ่หมอืงเงนิจนถงึการเป็นเครือ่งประดับ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  นําทา่นเดนิชมเมอืงซึง่ยังคงรักษาบรรยากาศของการเป็นอาณานคิมไวอ้ยา่งมาก ชมโบสถ ์ซานตา  

 พรสิกา  (CATHEDRAL DE SANTA PRISCA) โบสถส์ไตลบ์าร็อกซึง่ใชเ้วลาในการ  สรา้งประมาณ 7 ปี  

 (ระหวา่งปี 1751-1758) อสิระถา่ยรปูบรเิวณจัตรัุสบอรด์า (PLAZA BORDA) จัตรัุสใหญก่ลางเมอืงแท็กซ์

โก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย อาท ิรา้นอาหาร บาร ์รา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ โดยเฉพาะรา้น

เครือ่งเงนิ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม MONTE TAXCO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง เม็กซโิกซติ ี ้– อคาปลุโก  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

       นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอคาปลุโก (ACAPULCO) เมอืงทา่ทีส่ําคัญในอดตี และมชีือ่เสยีงตากอากาศ  
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 หาดทรายขาว น้ําทะเลใส มรีสีอรท์สวยงามมากมายและดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยอืนมากมายในแต่

ละปี เป็นเมอืงตากอากาศสําหรับเหลา่ดาราฮอลล์วิูด้และผูม้ชี ือ่เสยีงทัง้หลาย พอพอกับเมอืงรเิวยีรา่

ประเทศฝร่ังเศส 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย นําทา่นชม ยา่นจตัรุสัเมอืงอคาปลุโก (ZOCALO) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของเมอืงและเป็นทีต่ัง้ของสถานที ่ 

สําคัญๆ อาท ิวหิารอคาปลุโก (ACAPULCO CATHEDRAL) นํา

ทา่นชม วหิารประจ าเมอืง อคาปลุโก เป็นสญัลักษณ์ที่

สําคัญและมชีือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงอคาปลุโก วหิารนีส้รา้ง

ขึน้เมือ่ปี 1930 โดยมลีกัษณะเดน่คอืตัวโดมของวหิารสรา้ง

ในสไตลท์ีเ่ลยีนแบบสเุหรา่ของมสุลมิ ขนาบขา้งดว้ยหอ 

คอยแฝดแบบไบแซนไทนส์องดา้น ภายในวหิารตกแตง่ 

 สวยงามดว้ยกระเบือ้งสเีหลอืงและสทีอง ตัวกําแพงทาสดีว้ยสขีาวและน้ําเงนิ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณภัตตาคาร  

 *พเิศษ ชม การกระโดดหนา้ผาทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนี ้ซึง่ถอืวา่เป็นกจิกรรมสดุยอดทีท่า่นไม ่

 ควรพลาด* 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม EL CANO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง อคาปลุโก – ลอ่งเรอื 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่น วา่ยน้ํา หรอื ใชส้ ิง่อํานวยความสะดวกของโรงแรม ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกับ 

 กจิกรรมชายหาด น่ังอา่นหนังสอืเลม่โปรด เดนิชอ๊ปป้ิงยา่นนักทอ่งเทีย่ว   

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่น ลอ่งเรอืแคททามารนัเพือ่ชมความงดงามของอา่วอคาปลุโก ซึง่เป็นอา่วทีง่ดงามและ

ดงึดดู  นักทอ่งเทีย่วท่ัวโลกมาหลายยคุหลายสมัย เรอืใชเ้วลาในการลอ่งอา่วอคาปลุโกประมาณ 2 

 ชัว่โมง ทา่นจะเพลดิเพลนิกับเครือ่งดืม่บนเรอืแบบอสิระ (Free Bar) พรอ้มวงดนตรทีีบ่รรเลงเพลง

ไพเราะ พรอ้มการชมววิทวิทัศน์สองฟากฝ่ัง บางจดุเป็นทีต่ัง้ของบา้นของเหลา่ผูม้ชี ือ่เสยีงหรอืดาราชือ่

ดัง ไมว่า่จะเป็นดาราฮอลลวีูด้ทีน่ยิมมาซือ้บา้นพักตากอากาศทีอ่คาปลุโกแหง่นี ้ พรอ้มชมความงดงาม

ของพระอาทติยล์ับขอบฟ้า  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม EL CANO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง อคาปลุโก – คมัเปเช ่ 

04.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเม็กซโิกซติี ้   

06.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Aeromexico เทีย่วบนิที ่AM308  

07.50 น. เดนิทางถงึเม็กซโิกซติี ้เพือ่เปลีย่นเครือ่งบนิ  
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09.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคมัเปเช ่(CAMPECHE) โดยสายการบนิ Aeromexico เทีย่วบนิที ่AM2440 

10.55 น. เดนิทางถงึเมอืงคมัเปเช ่นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงคัมเปเช ่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย   นําทา่น ชมเมอืงคมัเปเช ่  เมอืง 1 ใน 31 รัฐอสิระของแม็กซโิกทีม่กีารบรหิารงานประกอบดว้ย 32 เขต  

อําเภอ มพีืน้ที ่57,924 ตารางกโิลเมตร  (22,364.6 ตารางไมล)์ และประชากรอาศัยอยูเ่พยีง 805,182 คน 

ในปี 2010 ทําให ้ Campeche เป็นหนึง่ในรัฐทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรนอ้ยทีส่ดุในเม็กซโิก เมอืง

หลวงของรัฐคอื เมอืง San Francisco de  Campeche ซึง่ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก 

เมอืงคัมปาเช ่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้บนซากเมอืงประมงเกา่ของชาวมายา ในปี 1540 ในยคุอาณานคิมเป็น

ทา่เรอืทีม่คีวามสําคัญมาก และเป็นเป้าโจมตขีองอังกฤษ ฝร่ังเศส และเนเธอรแ์ลนด ์ จงึมกีารสรา้ง

กําแพงหนาลอ้มรอบเมอืง เพือ่ป้องกันการโจมต ี นําทา่นชมป้อมปราการโบราณ Baluarte de San 

Carlos และ Baluarte de la Soledad บนเนนิเขา ซึง่เป็นป้อมปราการ 2 ป้อมทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชม จากทัง้หมด 

7 ป้อม จากนัน้นําทา่นชมโบสถ ์Ex-Templo de San Jose หรอื Jesuit Church ซึง่มสีว่นดา้หนา้ทีต่กแตง่

ดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาและเหลอืงอยา่งสวยงาม   

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ทีโ่รงแรมทีพั่ก 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม PLAZA CAMPECHE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง คมัเปเช–่  อกูซม์อล – คาบาห ์– เมรดิา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอกูซม์อล (UXMAL) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) เมอืงโบราณคดี

ทีส่ําคัญทีส่ดุของยคุกอ่นฮสิปานคิในทวปีอเมรกิา เนือ่งจากศลิปะและงานฝีมอืตา่ง ๆ ของพวกมายันที่

เมอืงนีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามและน่าอัศจรรยอ์ยา่งมากทัง้ทีใ่นสมัยโบราณยังไมม่เีครือ่งมอืเครือ่ง 

ใชใ้นการประดษิฐง์านเหลา่นี.้.ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพววิทวิทัศนท์างตอนใตข้องเม็กซโิก 

ตลอดสองขา้งทาง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย นําทา่น ชมพรีะมดิแหง่เวทมนต ์(HOUSE OF THE MAGICIAN) พรีะมดิทีส่งูทีส่ดุในอซูมาล สงูประมาณ 

  32  เมตร แตเ่ป็นทีรู่จั้กกันท่ัวไปวา่ พรีามดิแคระ เกดิจากตํานานดาวแคระวเิศษทีถ่กูฟักออกจากไข ่

 และเติบโตเป็นผู ใ้หญ่ในวันเดียวกันและพีรามิดนี้ ก็ถูกสรา้งขึ้นในคืนนั้น . . . .  ชม  NUNNERY 

QUADRANGLE จัตุรัสใหญ ่มคีวามยาว 75 เมตร และกวา้ง 45 เมตร ประดับตกแต่งดว้ยหนา้กากเทพ

เจา้ชคั, เสอื  จากัวร,์ นกเคา้แมว เป็นตน้ นอกจากนัน้ ทีจั่ตรัุสแหง่นี้ยังใชเ้ป็น  สถานทีแ่สดงแสงสเีสยีง

อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาบาห ์(KABAH)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยูใ่น
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รัฐยคูาทัน (STATE OF YUCATAN) ชม MAYAN ARCH สถาปัตยกรรมของชนเผา่มายัน เชือ่วา่ในสมัย

โบราณเป็นศนูยก์ลางของเมอืง แลว้ชม  TEMPLE OF CHAC หรอื PALACE OF THE MASKS วหิารทีเ่ชือ่

กันวา่สรา้งอทุศิใหก้ับเทพเจา้แหง่สายฝน (THE RAIN GOD CHAC) โดยมหีอ้งทัง้หมด 10 หอ้ง ดา้นหนา้

ประดับไปดว้ยหนา้กากของเทพเจา้แหง่สายฝนประมาณ 250 หนา้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมร ิ

ดา (MERIDA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) เมอืงหลวงของรัฐยคูาทัน ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรยคูาทัน 

ไดช้ือ่วา่ เมอืงสขีาว (THE WHITE CITY) เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่คีวามเงยีบสงบและปลอดภัยทีส่ดุใน

เม็กซโิก 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม GRAN REAL YUCATAN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง เมรดิา – ชเิชน อทิซา – แคนคนู 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้นําทา่นน่ังรถมา้ชมเมอืงเมอรดิา้ ผา่นชมอาคารตา่งๆ เชน่ พระราชวงัเจา้เมอืง (GOVERNOR 

PALACE) สรา้งบนฐานทีม่คีวามกวา้ง 8 เมตร ยาว 97.5 เมตร และสงู 8 เมตร ในสมัยอดตีใชเ้ป็นทีพํ่านัก

ของชนชัน้ปกครอง ในอดตีไดช้ือ่วา่เป็นพระราชวงัมายาทีส่วยทีส่ดุในอซูมาล  จากนัน้นําทา่นเดนิทาง

สู ่เมอืงชเิชน อทิซา (CHICHEN ITZA) ระยะทาง 120 ก.ม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) ตัง้อยูใ่น

รัฐยคูาทัน เป็นเมอืงโบราณคดใีนบรเิวณคาบสมทุรยคูาทันทีม่ผีูค้นมาเยอืนมากทีส่ดุ ศนูยก์ลางดา้น

การเมอืงและเศรษฐกจิของอารยธรรมมายา  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย นําทา่น GREAT BALL COURT สนามแขง่เกมบอลทีม่คีวามยาวประมาณ 168 เมตร จัดเป็นสนามแขง่เกม

บอลทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเมโส – อเมรกิา กฬีาทีเ่ลน่ในพธิกีรรม ซึง่เลน่กนั

ยาวนานกวา่ 3,500 ปี  ในหมูภ่มูภิาค เมโส-อเมรกิา (MESO-AMERICA) ซึง่เป็น

ภมูภิาคทีค่รอบคลมุตัง้แตเ่ม็กซโิกกลางไปจนถงึ ฮอนดรัูสและนคิารากัว การ

เลน่บอลเกมจะแบง่ผูเ้ลน่ออกเป็น 2 ฝ่ายๆ ละ 7 คน โดยแตล่ะฝ่ายจะตอ้ง

พยายามแยง่การถอืครองบอล  ทําจากยางและมขีนาดประมาณเทา่กับศรีษะ

ของคน น้ําหนัก 8.5 ปอนด ์และตอ้งใหล้กูบอลยางลงหว่งซึง่ตัง้อยูร่มิดา้นขา้ง

ของสนามใหไ้ด ้  โดยสามารถใชไ้ดเ้พยีงสะโพกในการทําคะแนนเทา่นัน้  ฝ่ายใดแพจ้ะตอ้งโดน

ประหารชวีติ ตอ่ดว้ยการชมพรีะมดิแหง่เทพเจา้คคูลุคาน  (PYRAMID OF KUKULCAN) ซึง่เป็นเทพ

เจา้สงูสดุซึง่เป็นผูส้รา้งมนุษย ์สงูประมาณ 34 เมตร สรา้งเมือ่ ปี ค.ศ. 800 พรีะมดิแหง่ทําใหช้เิชนอทิซา

ไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกในปี 2007 เนือ่งจากตัวพรีะมดิหรอืทีเ่รยีกวา่ EL 

CASTILLO เป็นพรีะมดิแบบขัน้บันได มบีันไดทางขึน้ทัง้ 4 ดา้นของพรีะมดิเพือ่ขึน้ไปยอดพรีะมดิ โดย

ปลายของบันไดจะทําเป็นรปูหัวงแูละปรากฏการณ์พเิศษของพรีะมดิแหง่นีค้อื ทกุๆ วนัที ่ 21 มนีาคม

และวนัที ่ 21 กันยายนของทกุปี (SPRING AND AUTUMN EQUINOX) นักทอ่งเทีย่วจะแหก่ันมาเพือ่ชม

ภาพของงใูหญจ่ะดเูหมอืนเลือ้ยจากยอดพรีะมดิลงมาดา้นลา่ง เวลา 16.00 น. ใชเ้วลา 25 นาท ีจากนัน้

จะคอ่ยๆ จางหายไป โดยจะเลือ้ยไปตามแสงของพระอาทติย ์ซึง่ถอืเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีช่าวมายันคดิคน้

ขึน้ และบันไดทัง้สีด่า้นของพรีะมดิมขีัน้บันไดดา้นละ 91 ขัน้ เมือ่คณูกับ 4 ดา้นจะเทา่กับ 364 รวมทัง้
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ลานดา้นบนสดุของพรีะมดิอกี 1 ขัน้ จงึรวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 365 ซึง่เทา่กับจํานวนวนัใน 1 ปีตามปฏทินิ

ของชาวมายันอกีดว้ย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่ เมอืงแคนคนู (CANCUN) เมอืงตากอากาศตัง้อยูใ่นรัฐค

วนิทานาร ู(STATE OF QUINTANA ROO) มชีือ่เสยีงในเรือ่งของชายหาดขาว น้ําทะเลใสและรสีอรท์ …นํา

ทา่นชมเมอืงแคนคนู เคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกวดนางงามจักรวาลเมือ่ปี ค.ศ. 1991 (ปีทีค่ณุพรทพิย ์นาค

หรัิญกนก เป็นผูส้วมมงกฎุใหผู้ช้นะการประกวดคนใหม)่ 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม BARCELO COSTA CANCUN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง แคนคนู – สกาเร็ต – แคนคนู 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสกาเร็ต (XCARET) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) เปรยีบเสมอืนเป็น

สวรรคข์องคนรักธรรมชาต ิคําวา่ XCARET ความหมายวา่ อา่วเล็กๆ ในภาษามายัน ซึง่ไดช้ือ่มาจากทีต่ัง้

ของเมอืงทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจากอา่วหรอืเวิง้น้ํา ในอดตีถอืเป็นจดุยทุธศาสตรใ์นการป้องกันตัวทีส่ําคัญของ

ชาวมายัน นําทา่น เขา้ชมสวนนเิวศวทิยาโบราณคด ี (ECO-AQUA PARK) เป็นสวนนเิวศนฯ์ ที่

ดําเนนิการและเป็นเจา้ของโดยเอกชน ภายในสวนแหง่นีม้กีจิกรรมทางบกหรอืกจิกรรมทางน้ํา เชน่ 

แมน่ า้ใตด้นิ (UNDERGROUND RIVERS) เป็นแมน้ํ่าสายเล็กๆ  ทีอ่ยูใ่ตพ้ืน้ดนิทอดตัวยาว ซึง่ทา่น

สามารถวา่ยน้ําในแมน้ํ่าใตด้นิแหง่นีไ้ด ้ โดยทางสวนจะจัดหาเสือ้ชชูพีเตรยีมใหท้า่น สําหรับการวา่ยน้ํา

ใตด้นิ ....เขา้ชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ (CORALREEFAQUARIUM) รวบรวมปะการัง นานาชนดิ ปลาสสีนั 

หลากหลายมากมาย ฯลฯ ...ชมเตา่ทะเล (SEA TURTLES) เป็นสตัวท์ะเลทีท่างเม็กซโิกไดทํ้าโครงการ

อนุรักษ์ไวอ้ยา่งดยีิง่ อาศัยอยูใ่นทะเลมากกวา่ 100 ลา้นปี และเป็นสตัวท์ีเ่สีย่งตอ่การสญูพันธุอ์ยา่งยิง่ 

ในเม็กซโิกไดม้กีฎหมายสําหรับป้องกันและอนุรักษ์สตัวท์ะเลเหลา่นีต้ัง้แตปี่ 1990 โดยสกาเร็ทไดเ้ขา้

รว่มโครงการนีข้องรัฐบาลโดยการอนุรักษ์เตา่ทะเล 2 พันธุ ์ คอืพันธุท์ีม่ถี ิน่อาศัยอยูใ่นเขตควนิทานาร ู

ไดแ้ก ่พันธุ ์GREEN TURTLE (CHELONIA MYDAS) และพันธุ ์LOGGERHEAD TURTLE (CARETTA CARETTA) 

โดยในชว่งฤดวูางไขข่องเตา่ทะเล คอืในชว่งหนา้รอ้น สกาเร็ท จะสรา้งแคมป์สําหรับเตา่ โดยหา่งจาก

ชายฝ่ังทะเลประมาณ 62 ไมล ์เพือ่เป็นการป้องกันการรบกวนเตา่ทะเลและทีอ่ยูข่องมันจากสิง่รบกวน 

 ตา่งๆ จากนัน้ประมาณ 60 วนั ไขเ่ตา่ก็จะเริม่ฟักเป็นตัวและลกูเตา่จะกลายเป็นหนึง่ในสมาชกิของ 
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 พพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าของสวนสกาเร็ทแหง่นี ้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เพลนิเพลดิกับกจิกรรมตา่งๆของสวนฯ ทีม่หีลากหลายมากกวา่ 40 กจิกรรม รวมถงึหมูบ่า้นมายนั 

(MAYAN VILLAGE) แหลง่ขอ้มลูทางวฒันธรรมของพวกมายัน ไดเ้วลาสมควรออกเดนิทางกลับสูเ่มอืง

แคนคนู 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม BARCELO COSTA CANCUN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่บิเอ็ดของการเดนิทาง แคนคนู – ฮาวานา 

เขา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  อสิระพักผอ่น เดนิเลน่รมิทะเลแครบิเบยีน น้ําทะเลสี

ครามใส หรอืทํากจิกรรมตา่งๆ ทีท่างโรงแรมมใีหบ้รกิาร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิ 

15.30 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงฮาวานา (HAVANA) ประเทศควิบา โดยสายการบนิควิบานา่ เทีย่วบนิที ่CU153 

18.00 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิJose Martui Airport  กรงุฮาวานา ประเทศควิบา หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ 

เมอืงแลว้..ประเทศควิบา มชีือ่ทางการคอื สาธารณรัฐควิบา (Republic of Cuba) ประกอบดว้ยเกาะควิบา 

(เป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุในหมูเ่กาะแอนทลิลสิใหญ)่ เกาะยทู (Isle of  You) และเกาะเล็กๆใกลเ้คยีง ตัง้อยุ่

ในภมูภิาคแครบิเบยีนเหนือ ทีจ่ดุบรรจบของทะเลแครบิเบยีน อา่วม็กซโิก และมหาสมทุรแอตแลนตกิ 

ควิบาตัง้อยูท่างทศิใตข้องสหรัฐอเมรกิาภาคตะวนัออกและหมูเ่กาะบาฮามาส ทางทศิตะวนัตกของเกาะ

เตริก์และหมูเ่กาะเคคอสและประเทศเฮต ิทางทศิตะวนัออกของเม็กซโิก และทางทศิเหนอืของหมูเ่กาะ 

เคยแ์มนและเกาะจาไมกาสาธารณรัฐควิบาเป็นเพยีงประเทศเดยีวในบรเิวณภมูภิาคนีท้ีย่ังคงมกีาร 

 ปกครองแบบคอมมวินสิตอ์ยู ่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ นําทา่นกลับเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม OCCIDENTAL MIRAMAR หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่บิสองของการเดนิทาง ฮาวานา – วนิาเลส – ฮาวานา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ออกเดนิทางสู ่หบุเขาวนิาเลส (VINALES) ทีต่ัง้อยูท่างฝ่ัง

ตะวนัตกสดุของเกาะควิบา เป็น ดนิแดนทีป่ลกูยาสบูไดด้ทีีส่ดุใน

โลก นําทา่นเยีย่มชม โรงงานทําบหุรีค่วิบา ซึง่เป็นการมวนยาดว้ย

มอื ซึง่ถอืวา่เป็นศลิปะทีค่วรเก็บรักษาไว ้ จากนัน้นําชมบรเิวณ 

SIERRA DE LOS ORGANOS ซึง่เป็นบรเิวณพืน้ทีเ่นนิเขา เป็นแหลง่

เพาะปลกูยาสบูทีด่ทีีส่ดุของโลก ชมไรย่าสบู 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นําทา่นผา่นชมบรเิวณแหลง่ผลไมร้ะหวา่งทาง เนือ่งจากควิบาเป็นแหลง่เพาะปลกูผลไมท้ีม่ชี ือ่เสยีง 

เชน่ อะโวคาโด, มะมว่ง, สบัปะรด, มะละกอ, ฝร่ัง และมันฝร่ังหวาน จากนัน้นําทา่น่ังเรอืเขา้ไปในถ้ํา 

INDIAN CAVE ซึง่วนิาเลสมถ้ํีาสวยงามจํานวนมาก ไดเ้วลาสมควรนําทา่นกลับสูเ่มอืงฮาวานา 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ 

พักที ่ นําทา่นกลับเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม OCCIDENTAL MIRAMAR หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่บิสามของการเดนิทาง ฮาวานา – เซนฟิวกอส – ตรนิแิดด 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เซนฟิวกอส (CIENFUEGOS) เมอืงแหง่มกุเม็ดงามตอนใต ้เมอืงชายทะเลทีม่อีา่ว

สวยงามของทะเลคารเิบยีน ลักษณะเป็นแหลมยาวยืน่ไปในทะเล  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ 
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บา่ย นําทา่น ชมเมอืงเซยีนโฟยโกส ซึง่ชือ่เมอืงเป็นชือ่ของนายพลชาวสเปน Jose Cicefuegos ซึง่เป็นผูว้า่ 

ราชการจังหวดัในสมัยนัน้ เมอืงอาณานคิมของสเปน Cicefuegos กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1819 ชว่งแรกโดย

ผูอ้พยพทีม่าจากสเปนและฝร่ังเศส เมอืงแหง่นีเ้ป็นสถานทีทํ่าการคา้น้ําตาล ออ้ย ยาสบูและเครือ่งชง

กาแฟ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลแครบิเบยีนของภาคกลางตอนใตก้ลางควิบา พืน้ทีท่ีเ่หมาะแกก่ารปลกู

ยาสบูและการผลติกาแฟ เมอืงจงึถกูพัฒนาในแบบ Neoclassical 

สถาปัตยกรรมทีน่ีจ่งึเป็นตน้แบบของการพัฒนาเมอืงตา่งๆ ของประเทศใน

แถบในลาตนิอเมรกิา ทีเ่นน้เรือ่งความทันสมัย สะอาด และการวางผังเมอืง

ทีด่ ี เมอืงเซยีนโฟยโกสไดรั้บคัดเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005..ชม

จัตรัุสกลาง เมอืง Jose Marti Park ลอ้มรอบไปดว้ยตกึเกา่แกท่ีรั่กษาไว ้

อยา่งด ีอาคารทีทํ่าการรัฐบาล City Hall, San Lorenzo, เดนิเลน่ชมความรม่

รืน่ของถนนรมิทางเดนิทะเล Malecon Promenade ชมอาคารทีต่กแตง่แบบ

โกธคิ ผสมอาหรับและสเปน ทีเ่คยถกูใชเ้ป็นสถานทีเ่ลน่คาสโิน ในสมัยเผด็จการบาตสิตา้ครองอํานาจ 

Palacio Vallle, และชมโรงละครเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ในควิบา Thomas Terry Theater  

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงตรนิแิดด (TRINIDAD) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม ANCON RESORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่บิส ีข่องการเดนิทาง ตรนิแิดด – คามาเกว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ชมเมอืงตรนิแิดด ซึง่เป็นเมอืงทีม่กีารอนุรักษ์สิง่กอ่สรา้งของอาคาร

บา้นเรอืนในสมัยโคโลเนียล ของสเปนไวอ้ยา่งสมบรูณ์ จนไดรั้บการประกาศขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นสถาปัตยกรรมจาก UNESCO ในปี ค.ศ. 1988 เทีย่ว

ชมรอบๆ จัตรัุสเมอืง ทีล่อ้มรอบไปดว้ยบา้นสสีนัสวยงามตา่งๆ แวะจบิเครือ่งดืม่ คา

ซานซารา่ ทีใ่หค้วามสดชืน่แกก้ระหายไดด้ ี ทีม่นิบิาร ์ คาซานซารา่  ชือ่เดยีวกับ

เครือ่งดืม่ ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตใ่นสมัยศตวรรษที ่18 สมควรแกเ่วลาเดนิทางตอ่ไปชมเดนิ

แดนแหง่น้ําตาลที ่Sugar Mills Valley ทีน่ีโ้ดยรอบประกอบดว้ย 3 หบุเขา San Luis, 

Santa Rosa and Meyer นําชมหอคอย Manacas Iznaga Tower สรา้งในสมัยศตวรรษ

ที ่ 18 ทีแ่หง่นีเ้คยเป็นแหลง่อตุสาหกรรมผลติน้ําตาลทีส่ําคัญของควิบา เศรษฐี

เจา้ของนามวา่ มานาคัส อซินากา (Manacas Iznaga) ไดส้รา้งหอคอยสงูเพือ่ไวค้อย

ควบคมุและดทูาสทีม่าจากแอฟรกิามาทํางานในไร่ออ้ยของเขากวา่ 30,000 คน 

Manacas Iznaga Tower ถอืเป็นอนุสาวรยีส์ําหรับความทรงจําทางประวตัศิาสตรท์ีน่่าเศรา้จากการเป็น

ทาสในไรอ่อ้ย ทีแ่หง่นีจ้งึถกูประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกรว่มกับเมอืงตรนิแิดดในปี 1988 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SANCTI SPIRITUS 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคามาเกว (CAMAQUEY) ผา่นเมอืง Sancti Spitus และเมอืง Clego de avifa  

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสามรองจากฮาวานาและซานเทยีโก เดอ ควิบา 1 ใน 7 หมูบ่า้นทีก่อ่ตัง้ข ึน้โดย

ชาวสเปนในควิบาในยคุแรกๆ มบีทบาทโดดเดน่ในฐานะเป็นเมอืงศนูยก์ลางภายในประเทศทีโ่ดดเดน่

ดา้นปศสุตัวแ์ละอตุสาหกรรมน้ําตาล ในปีค.ศ. 1528 การพัฒนาของผังเมอืงทีผ่ดิจากเมอืงท่ัวไปทีป่กติ

จะเป็นสีเ่หลีย่มทีม่รีะบบขนาดใหญ ่ แตเ่มอืงกลับมถีนนรายยอ่ยถนนคดเคีย้ว, ตรอกซอกซอยและ

อาคารสงูตา่งจากเมอืงอาณานคิมในลาตนิอเมรกิา Camaguey ถอืเป็นตัวอยา่งทีโ่ดนเดน่ของการตัง้ถิน่

ฐานในเขตเมอืงดัง้เดมิทีแ่ยกจากเสน้ทางการคา้หลัก อาณานคิมของสเปนทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากยโุรปใน

ยคุกลาง  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร PLAZA SAN JUAN DE DIOS 
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พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม CAMAGUEY / COLON หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่บิหา้ของการเดนิทาง คามาเกว – บายาโม – ซานเทยีโก เดอ ควิบา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซานเทยีโก  เดอ ควิบา  (SANTIAGO DE CUBA)  ระหวา่งทางแวะเมอืง 

 บายาโม (BAYAMO) 1 ใน 7 เมอืงในยคุสเปน ..เมอืงทีเ่กา่ทีส่ดุเป็นอันดับสองรองมาจากเมอืงบาราคัว 

(BARACOA) ของควิบาสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1513 เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการปฎวิตัแิละการกอ่การ

จลาจล เริม่ตัง้แตปี่ 1500 ชาวพืน้เมอืงอนิเดยีแดง ไดต้อ่ตา้นพวกสเปน แตค่รัง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในปี 

ค.ศ. 1868 ซึง่เป็นการตอ่สูเ้พือ่การประกาศอสิรภาพโดยชาวเมอืงไดเ้ขา้ยดึเมอืงไวใ้นเดอืนตลุาคม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร LA BODEGA  

บา่ย ออกเดนิทางตอ่สู ่ เมอืงซานเทยีโก เดอ ควิบา (SANTIAGO DE CUBA) เป็นเมอืงใหญอ่ันดับสองของ  

ประเทศควิบาและเมอืงหลวงของ Santiago de Cuba จังหวดัในพืน้ทีท่างภาค

ตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะควิบา อดตี Santiago de Cuba เป็นเมอืงทีส่ําคัญรองลงมา

จากฮาวานา และปัจจบุันก็ยังคงเป็นแบบนัน้  อยู ่ เนือ่งจากเมอืงตัง้อยูบ่นอา่วทีเ่ชือ่ตอ่

กับทะเลแครบิเบยีนและเป็นเมอืงทา่ทีส่ําคัญในปี ค.ศ. 2004 

ชมเมอืงซานตอิาโก เด ควิบา เมอืงทีก่อ่ตัง้โดยชาวสเปน นามวา่ ดเิอโก เวลัสกัส 

(Diego Velazquez) เมือ่วนัที ่ 28 มถินุายน ค.ศ. 1514  ตอ่มาปี ค.ศ. 1516 เมอืงถกูเผา

และมกีารสรา้งใหมทั่นท ี ตอ่มาเมอืงถกูปลน้โดยกองกําลังฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1553 

และโดยกองทัพอังกฤษ ปลายศตวรรษที ่ 18 เมอืงประสบปัญหาการไหลขา้วของผู ้

อพยพชาวฝร่ังเศส และตน้ศตวรรษที ่19 เป็นทีร่องรับกบฏทาสชาวไฮตหิลายคน จาก

ปีค.ศ. 1791 เป็นตน้มา ชาวพืน้เมอืงจงึมกีารผสมทางวฒันธรรมแอฟรกิันและสเปน นํา

ทา่นชมหมูบ่า้น EL COBRE ทีห่มูบ่า้นนีเ้คยมชีือ่เสยีงของเหมอืงทองแดง ซึง่มคีนงาน

จํานวนมากและไดถ้กูปิดลงในปี 1807 ปัจจบุันหมูบ่า้นนีก้ลับมชีือ่เสยีงเรือ่งโบสถท์ี่

ศักดิส์ทิธิ ์ Basilica del cobre ภายในโบสถเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระรปูของพระแมม่าร ี

Virgin Caridad dal Clbre องคส์ดํีาจงึไดช้ือ่วา่ Black Madonna แตอ่งคด์ว้ยชดุสเีหลอืง 

ทรงมงกฎุประดับเพชร มรกต และทับทมิ มรัีศมทํีาดว้ยทองคําและถอืไมก้างเขนที่

ประดับดว้ยเพชรและหนิอาเมธสิ องคน์ีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นพระแมผู่พ้ทัิกษ์ควิบา

ตัง้แตปี่ 1916 และในปี 1998 สนัตะปาปา จอนห ์ปอลที2่ ไดถ้วายมงกฎุใหก้บัพระแม ่

เมือ่คราวเสด็จมาเยอืนควิบา มเีรือ่งราวเกีย่วกับอภนิหิารทีพ่ระแมท่รงชว่ยชวีติผูค้น

หลายเรือ่ง ทําหูค้นเลือ่มใสและเดนิทางมาแสวงบญุทีว่ดัแหง่นีจ้ากท่ัวทกุสารทศิ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักที ่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม SANTIAGO DE CUBA หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่บิหกของการเดนิทาง  ซานเทยีโก เดอ ควิบา – ฮาวานา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ป้อมมอรโ์ร (MORRO CASTLE) สรา้งในปี 1637 ป้อมทีใ่ชป้้องกันจากการปลน้สะดม

ของเหลา่โจรสลัด ภายในมพีืน้ทีส่ําหรับทหารประจําการมากกวา่ 400 นาย มโีบสถเ์ล็กๆ กองบัญชา 

การและหอ้งใตด้นิ สถาปัตยกรรมของป้อมนีเ้ป็นการผสมผสานของศลิปะยคุกลางและรปูแบบคลาสคิ 

ของเรเนซอง ในรปูทรงเราขาคณติและคามสมมาตร องคก์ารยเูนสโก เห็นความสําคัญของป้อมแหง่นี้

จงึไดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997... 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย นําทา่น ชมพพิธิภณัฑบ์า้นผูพ้ชิติ (Casa de Diego Velazquez) บา้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในควิบาเริม่สรา้งใน 
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 ปีค.ศ. 1516 เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1530 ชัน้บนคอืทีอ่ยูอ่าศัยของดเิอโก เวลัสกัส สว่นชัน้ลา่งเป็นที่

เซ็นสญัญาการหลอมทองคําในอดตี อาคารไดรั้บการบรูณะใหมใ่นยคุปฎิ

วตัศิตวรรษที ่ 19 ชมหอ้งทีจั่ดแสดงววิฒันาการของงานเฟอรน์เิจอรแ์ละ

สิง่ของตา่งๆ ตอ่ดว้ย ชมซสิเปเตส ปารค์ (Cespedes Park) ลานกวา้งที่

เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง ศาสนาและสงัคม มโีบสถซ์านตอิาโกทีส่รา้ง

ตัง้แต ่ ค.ศ.16 เป็นศนูยก์ลาง ลานกวา้งในอดตีถกูใชเ้ป็นทีฝึ่กการสวน

สนามและขบวนพาเหรดของทหาร ปัจจบุันเป็นสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ

ของผูค้น ถอืเป็นศนูยก์ลางของเมอืงซานเทยีโก เดอ ควิบา 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ZUNZUN 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิควิบา  เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงฮาวานา  

22.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮาวานา โดยเทีย่วบนิที ่CU987 

00.05 น.  ถงึสนามบนิเมอืงฮาวานา หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี ่

พักที ่ โรงแรม OCCIDENTAL MIRAMAR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่บิเจ็ดของการเดนิทาง ฮาวานา – เม็กซโิก ซติี ้– ลอสแองเจลสิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่น ชมเขตเมอืงเกา่ฮาวานา ลอ้มรอบไปดว้ยบรรยายกาศสดุคลาสสคิ ของตกึรามบา้นชอ่ง  

ในยคุโคโลเนยีล เขา้ชม Capitolio อาคารรปูโดมสงู อดตีใชเ้ป็นทีทํ่าการรัฐสภา และเป็นอาคารทรง

โดมสงูทีส่รา้งคลา้ยคลงึกบัอาคาร รัฐสภาในกรงุวอชงิตันดซี ี สหรัฐอเมรกิา จากนัน้

นําทา่นตระเวนยา่นเมอืงเกา่บนถนนคนเดนิ Obispo Street สองฝากฝ่ังเป็นอาคาร

โบราณยคุโคโลเนยีล ทีค่ลาคลํา่ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วแลว้เดนิทางผา่นสู ่ Cathedral 

Square ถา่ยภาพกับโบสถโ์บราณทีต่ัง้ตระหงา่นอยูก่ลางจัตรัุสอันศักดิส์ทิธิจ์ากนัน้

เลาะเลยีบเดนิทางตอ่ไปยงั Plaza De Amas จัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเกา่ทีเ่คย

ถกูใชเ้ป็นสถานทีร่วมพลทหารชมปราสาทเกา่แกท่ีส่รา้งเป็นป้อมปราการแข็งแรง ไว ้

คอยป้องกันการรกุรานจากโจรสลดั จากนัน้เดนิทางขา้มอา่วฮาวานา ชม Casa Blanaca (Statue of 

Jesus Christ) ถา่ยภาพกบัรปูป้ันของพระเยซคูรสิตท์ีต่ัง้ตระหงา่นอยูก่ลางเนนิเขาทีม่องเห็นไดแ้ตไ่กล 

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.20 น. ออกเดนิทางไปเมอืงเม็กซโิกซติี ้ โดยสายการบนิAeromexico เทีย่วบนิที ่AM452 

16.45 น. ถงึเมอืงเม็กซโิกซติี ้  

19.00 น. ออกเดนิทางสู ่นครลอสแองเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสายการบนิ Aeromexico เทีย่วบนิที ่AM 

466 

22.00 น.   ถงึนครลอสแองเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พักที ่ โรงแรม HOLIDAY INN AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่บิแปดของการเดนิทาง ลอสแองเจลสิ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินครลอสแองเจลสิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

13.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG693 

วนัทีส่บิเกา้ของการเดนิทาง กรงุเทพฯ 

23.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ..... 
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TOUR CODE : MC172001FZ  

อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ ่ พักหอ้งละ  2  ทา่น ทา่นละ           298,000 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่ ทา่นละ   25,000 บาท 

หมายเหต ุ  บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น  

หมายเหต ุราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษัิทฯจะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 

อตัรานีร้วม ] 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับ ชัน้นักทัศนาจรตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการ  / - คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่มัคคเุทศกผ์ูช้ํานาญงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อเมรกิา และควิบา 

 คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ค่าทําเอกสารของคนต่างดา้ว 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กก. ตอ่ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทําธรรมเนียมทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %   และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

การช าระเงนิ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเงนิคา่มัดจําเป็นจํานวนเงนิ 70,000 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการ

เดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้ง

การันตมีัดจํากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50,000.- บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

เง ือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ 

หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความ

ล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุ่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่ม

เสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้

ไม่วา่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่  หลังจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครือ่ง

และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ  

ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 บรษัิทขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์

เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 


