
 

 

16 วนั เม็กซิโก – ควิบา 
(คร้ังหน่ึงในชีวติ เยือนถิ่น อารยธรรมชนเผ่ามายา) 

TOUR CODE :  MA151521MZ 

 

 

เปิดทริป...ท่องเทีย่วสู่ประเทศควิบา และ เม็กซิโก.... 

เร่ิมต้น…. 189,900 บาท  
ลอสแองเจลสิ–        –             ล ั –                       

(ปิระมิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)  
เมรีดา –        –     ห์– เม็กซิโก ซิตี ้– เตโอตฮิัวคนั - ฮาวานา – ไวนาเลส – ซานตาคลารา – 

เซียนฟวยโกส  ตรินิแดด – กามากเูอย์ - บายาโม – ซานเตยีโก เดอ ควิบา 
 

15-30 มิ.ย./ 13-28 ก.ค./ 10-25 ส.ค./ 14-29 ก.ย. / 14-29 ต.ค./ 16 พ.ย. – 1 ธ.ค. / 14- 29 ธ.ค. 



 

 

16 วนั เม็กซิโก – ควิบา 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร – อสิตันบูล 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ 

 
วนัทีส่อง อสิตันบูล – ลอสแองเจลสิ 
 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินเป็น TK 1389 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

06.00 น. น าท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างข้ึนใน
สมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ
คอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยายใหก้วา้งข้ึน ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ     ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ี
ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาท่ีสร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่
ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสองคือ เสางู และเสาตน้ท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินท่ี 
7  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัสุเหร่าสีน ้ าเงิน (Blue Mosque) ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระ
ประสงค์ท่ีจะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. 
Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้างประจนัหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อยา่งไรก็ตาม 
โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั น าท่านเขา้ชมโบสถ์เซนตโ์ซเฟีย 
(ST. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทน์ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น  1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ 
สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใชเ้ป็นโบสถ์คริสต ์  แต่หลงัจากจกัรวรรดิ
ออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปล่ียนโบสถ์ดงักล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติใน
สมยั เคมาล อตาเติร์ก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลาม
อีกกวา่ 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ี
สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา ไดเ้วลาน าท่านกลบั



 

 

สู่สนามบิน 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั ทางทวัร์จดัค่าอาหารใหท้่านละ 20 USD 
13.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ สนามบินลอสแองเจลิส (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.50 ชัว่โมง) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน 

 
16.50 น. เดินทางถึงสนามบิน            น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

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

วนัทีส่าม ลอสแองเจลสิ – เม็กซิโกซิตี ้
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
05.00 น. น าท่านเดินทางสู่ น    นน น     น              (LAX) เพื่อน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองเม็กซิโกซิต้ี 

ประเทศเมก็ซิโก โดยสายการบินแอร์โรเมก็ซิโก  
07.00 น.       น      กรุงเมก็ซิโกซิต้ี                (MEX) โดย        น AM 18 (ใชเ้วลาบิน 3.15 ชัว่โมง)  
13.05 น.    น      กรุงเมก็ซิโกซิต้ี                น     น   น            น                    
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (National Museum of Anthropology) ท่ีรวบรวมเอาศิลปวตัถุ
และปิระมิดจ าลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผา่โบราณต่างๆในเม็กซิโกมาไวใ้นท่ีเดียวกนั เช่น มายนั 
แอซเทค โอเมกา น าท่านชมร่องรอยความรุ่งเรืองของชนเผ่าต่างๆจากขา้วของท่ีสะสมไวใ้นพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์(National Museum of History) ในปราสาทชาปุลเตเปค 
(Chapultepec Castle) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ท าให้นอกจากจะไดเ้รียนรู้
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยุคหลงัการปฏิวติัการปกครองแล้ว 
นกัท่องเท่ียวยงัจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองหลวงจากจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามของเมืองเมก็ซิโกซิต้ีจากมุมสูง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมโชวพ์ื้นเมือง 
 



 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

 
  

วนัทีส่ี่ 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 
ดว้ยความสูง 63.5 เมตร ซ่ึงเป็นปิระมิดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก รองจากปิระมิดแห่งเมืองโซลูลาแห่ง
เม็กซิโก และ ปิระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต ์จากนั้นน าท่านชม ปิระมิดจนัทรา (The Pyramid of the Moon)  ซ่ึง
อนุญาตใหน้กัท่องเท่ียวข้ึนไดแ้ค่คร่ึงหน่ึงของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั แห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1987 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญ่อลงัการของปิระมิดของชาวมายา 
ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกัวลาดูป เพื่อน าท่านเข้าชมโบสถ์พระแม่มารีอันศักด์ิสิทธ์ิแห่งกัวดาลูป 
(Basilica De Guadalupe) เป็นโบสถท่ี์ชาวคริสตเ์ช่ือวา่ตอ้งมาเยอืนสักคร้ังในชีวติ ซ่ึงภายในท่ีแห่งน้ีประกอบดว้ย 
โบสถห์ลงัเก่าและ โบสถห์ลงัใหม่ สร้างข้ึนเพื่อการแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชน และเรียกไดว้า่โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิ
แห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงในลิสต์รายช่ือสถานท่ีแห่งการแสวงบุญท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในโลก ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองเมก็ซิโกซิต้ี 



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชมโซกาโล (Zócalo) หรือบริเวณจตุัรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซิโกซ่ึงเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี 
(Palacio Nacional) และมีส่ิงก่อสร้างสวยงามสไตล์โคโลเนียล อาทิเช่น โบสถ์ Cathedral Metropolitan
จตุัรัส Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes อาคารท่ีท าการไปรษณีย ์เป็นตน้ และน าท่านเขา้ชม
โบราณสถาน Templo Mayor ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างหลกัของเมืองโบราณช่ือ Tenochtitlan ของชาวแอซเทค 
ก่อนท่ีจะถูกท าลายโดยสเปน น าท่านผา่นชมอนุสาวรียน์างฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la Independencia) อีก
หน่ึงแลนด์มาร์กของเม็กซิโกซิต้ี เป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่ดา้นบนมีรูปป้ันนางฟ้าสีทอง ถูกสร้างข้ึนเพื่อเฉลิม
ฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบหน่ึงร้อยปีของเมก็ซิโก เม่ือปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) ไดเ้วลาน าท่านชม โชชิ
มิลโก (Xochimilco) เป็นสถานท่ีท่ีถูกขนานนามให้เป็น “ตลาดน ้ าสไตล์เม็กซิกนั” ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเม็กซิโก
ซิต้ี ท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเช่าเรือทอ้งแบนท่ีมีสีสันสวยงาม (Trajineras) เพื่อล่องลดัเลาะไปตามคลองเล็กๆ 
พร้อมเพลิดเพลินไปกบัดนตรีพื้นเมืองจากเหล่ามาริอาช่ี (Mariachi) และซ้ืออาหารเคร่ืองด่ืมและของท่ีระลึก
พื้นเมืองจากเรือพอ่คา้แม่คา้ไดด้ว้ย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
วนัที่ห้า  เมริดา – อูซมาล – คาบาห์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น. น     น   น       น    นเมก็ซิโกซิต้ี เพื่อเช็คอิน 
08.05น. ออกเดินทางจากสนามบินเม็กซิโกซิต้ี (MEX)  สู่ สนามบินเมริดา (MID) โดยสายการบินแอร์โรเมก็ซิโก 

เท่ียวบินท่ี AM420 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมริดา 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.15 ช.ม.) เมืองโบราณท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1996 เน่ืองจาก
เป็นเมืองโบราณท่ีคงความสมบูรณ์ของโบราณสถานท่ีสร้างโดยชนเผา่มายาโบราณ เมืองอูซมาลสันนิษฐานว่า
สร้างข้ึนประมาณ 850-925 ปีก่อนคริสตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซ่ึงเป็นผูป้กครองชาวมายาในแถบ
ตะวนัตกของคาบสมุทรยูคาทาน ปัจจุบนัเมืองโบราณแห่งน้ียงัคงสภาพของกลุ่มอาคารโบราณกว่า 15 กลุ่ม
อาคารท่ีกระจดักระจายในระยะความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงแบ่งห้องต่างๆออกเป็นหลายห้องทั้งส าหรับ พระ 
และ ชนชั้นปกครอง ซ่ึงแต่ละหอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอ านาจและความยิง่ใหญ่ของผูอ้าศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผา่มายา แปลว่า สร้างสามคร้ัง ในสถาปัตยกรรมท่ี
เรียกวา่ Puuc style  คือสร้างให้ฝาผนงัส่วนล่างเป็นแบบเรียบๆ แต่เหนือข้ึนไปสลกัดว้ยรูปหนา้กากของพระเจา้
องค์ต่างๆท่ีเผา่มายานบัถือบูชา ส่ิงท่ีแปลกไปจากท่ีอ่ืนๆในรัฐยคูาตานคือ อูซมาลไม่มี cenote “ซีโนต้ี” หรือบ่อ
น ้ า ท่ีนอกจากมีไวส้ าหรับเก็บน ้ าแลว้ ยงัใช้เป็นท่ีบวงสรวงอีกดว้ย ชาวมายาในแถบน้ีสร้างท่ีเก็บน ้ าส าหรับฤดู
ร้อน แทนบ่อน ้ าท่ีมายาเผ่าอ่ืนใช้ ท่ีประตูทางเขา้มีท่อน ้ าท่ีมีลกัษณะเป็นหน้ากากแต่มีท่ีส าหรับเก็บน ้ าดา้นใต ้
นอกจากน้ีตามหมู่อาคารจะมีรูปสลกัเทพเจา้แห่งน ้ าฝน Chac Mool อยูม่ากมายก็เน่ืองจากขาดแคลนน ้ า จึงตอ้งมี
การขอพรขอน ้ าจากพระเจา้  น าท่านชมปิระมิดแห่งเวทยม์นต์ (Pyramid of the Magician) ซ่ึงสร้างเป็นชั้นๆ
ทั้งหมด 5 ชั้น เป็นปิระมิดท่ีสูงเด่นท่ีสุดในเมืองโบราณแห่งน้ี โครงสร้างทั้งหมดเป็นหินชอล์คสีชมพูซ่ึง ยงัคงมี
สภาพดี ตามต านานเล่าวา่ ปิระมิดแห่งน้ีสร้างข้ึนภายในคืนเดียวโดยคนแคระท่ีมีอ านาจของนกัมายากล แต่ความ
จริงปิระมิดถูกสร้างข้ึนถึงหา้คร้ัง แต่ละคร้ังก็สร้างคร่อมลงไปบนโครงสร้างท่ีมีอยูเ่ดิม จากนั้นน าท่านชมวงัแห่ง
เจา้ผูค้รองนคร (Governor’s palace) ซ่ึงสร้างอยู่ใกลก้บัปิระมิดแห่งเวทยม์นต์ อาคารแห่งน้ีมีดว้ยกนัสามแห่ง
เช่ือมดว้ยรอยโคง้หรือ arches จมูกท่ีโคง้ยาวใหญ่เหมือนงวงช้างของเทพเจา้ Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็น
ลกัษณะพิเศษของสถานท่ีน้ี จากนั้นน าท่านชมจตุัรัสนนัเนรี (Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวท่ีสร้าง
ลอ้มรอบจตุัรัส ซ่ึงสามารถขดุคน้และคงสภาพสถาปัตยกรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ น าท่านชมความยิ่งใหญ่และความ
มหศัจรรยข์องเมืองโบราณเก่าแก่กวา่พนัปี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

   



 

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายา เป็นเมืองโบราณท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองรองจากอูซมาลในเขตผนืแผน่ดินยคูาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณในเมืองน้ีเรียกได้
วา่ยงัคงความสมบูรณ์และสวยงามยิง่ น าท่านชมวหิารเทพเจา้แห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ี
ชาวมายาท่ีอาศยัในบริเวณน้ีบูชามาก เน่ืองจากท่ีราบสูงยคูาทานเป็นพื้นท่ีค่อนขา้งแห้งแลง้และขาดน ้า ชาวมายา
จึงบวงสรวงและบูชาเทพเจา้แห่งฝนเพื่อขอฝน จากนั้นน าท่านชมหมู่อาคาร วหิารโบราณท่ีมีการแกะสลกัรูปป้ัน
เทพเจา้ต่างๆส าหรับประกอบพิธีบูชายญั หรือ พิธีกรรมของชาวมายาในอดีต อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่า
อศัจรรยแ์ละความสวยงามของเมืองโบราณของชาวมายาในอดีตไดต้ามอธัยาศยั    

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Hacienda Uxmal Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หก  เมริดา – ชิเชน อทิซา (เมือง  ดก  ก และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเมริดา (Merida) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตงั 

หรือ รัฐยคูาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเมก็ซิโก โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐ
และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula) น าท่านชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza 
Grande) จตุัรัสใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นจุดศูนยก์ลางของยา่นประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมริดา นอกจากน้ี
แล้ว พลาซ่า แกรนด์เด ยงัเป็นท่ีตั้ งของสวนสาธารณะกลางท่ีถูกล้อมรอบด้วยอาคารประวติัศาสตร์ท่ีน่า
ประทบัใจ โดยสถานท่ีส าคญัท่ีตั้งอยูบ่นจตุัรัสแห่งน้ีไดแ้ก่ วิหาร พิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมยั  พระราชวงัเก่า และ
หอนาฬิกา ไดเ้วลาน าท่านผา่นชมถนน กาซ่า มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายตน้ไมท่ี้มีความสวยงามและยงั
เป็นถนนท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานท่ีส าคญั รวมไปถึงเหล่าอาคารท่ีถือวา่เป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองเมริดาอีกดว้ย   

 

  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
 น     น                    น-      (Chichen-Itza Archaeological Site)                    นหรือชาว
 มายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอยา่งมากไม่ว่าจะเป็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 
                                 น             น                น   ใน             บ้ี นใน 
               13        น   น        น                   น        และได้รับการข้ึนทะเบียนจาก
 องคก์ารยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1988 รวมถึงไดรั้บการโหวตคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
 ของโลกยุคใหม่เม่ือวนัท่ี 7 เดือน 7 ปี 2007 อีกดว้ย น าท่านชมปิระมิดแห่งเทพเจา้คูคุลคาน (เทพเจา้สูงสุดของ
 ชาวมายาซ่ึงเป็นผูส้ร้างมนุษย)์ ซ่ึงถือเป็นปิระมิดแห่งสุดทา้ยและเป็นปิระมิดท่ีกล่าวไดว้า่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของอาราย
 ธรรมมายาดว้ย จากนั้นน าท่านชมวิหารชคั มุล (รูปป้ันซ่ึงเป็นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงท่ีเต็มไปดว้ยเสา
 หลายพนัตน้และลานกวา้งท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชนในอดีต ชิเชน อิทซา เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิหาร
 จ านวนมากซ่ึงพวกมายาไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจา้ผูท้รงกระหายพระโลหิต ตวัวหิารรูปร่างคลา้ย 
 ปิระมิดยอดตดั ก่อสร้างซ้อนกนัเป็นชั้นๆ บนเน้ือท่ีราว 6.4 ตร.กม. วิหารท่ีใหญ่สุดมีช่ือวา่ มหาวิหารแห่งนกัรบ 
 สร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหล่ียมทึบสูงข้ึนไปใช้เป็นท่ีท าพิธีสังเวยเทพเจา้ 
 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความมหศัจรรยข์องปิระมิดแห่งชิเชน อิทซา  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mayaland Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 

วนัทีเ่จ็ด  ชิเชน อทิซา – เมืองโบราณตูลมั – แคนคูน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น     น   นทางสู่            ลมั (Tulum Archeological Site) (        200  . . ใ         น          
2.40 ชัว่โมง)                     นใน       น         “          (Zama)     น          (City of Dawn)” 
       น น   ใน                    ใน                              13 -15  น          น             
                       น                 ใน                                       น    น         น  
 



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณตูลมัแห่งอาณาจกัรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซ่ึงตั้งอยูริ่มหนา้
 ผาติดกบัทะเลแคริบเบ้ียน นบัเป็นหน่ึงในเมืองโบราณแห่งสุดทา้ยก่อนท่ีอารายธรรมมายาจะสูญส้ินลงในช่วง
 ศตวรรษท่ี 15 หลงัการรุกรานของชาวสเปนซ่ึงล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยูใ่นขณะนั้น อาณาจกัรมายา เป็น
 อาณาจกัรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นท่ีบริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเก่ียวกบัเบลีซและกวัเตมาลา และมีความ
 รุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนยก์ลางอยูท่ี่นครวากา ซ่ึงปัจจุบนัคือ เปรู ชาวมายาใช้
 อกัษรภาพในการบนัทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถท านายเวลาเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา
 ได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักท าปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขาย
 เกลือ หยก และเคร่ืองป้ันดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จกัใชล้อ้และไม่รู้จกัการถลุงแร่ ซ่ึงแสดงวา่ชาวมายาด ารงชีวิต
 เหมือนมนุษยหิ์นท่ีรู้จกัใช้เพียงไม ้กระดูกสัตว ์หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง น าท่านชม Temple of 
 Fresco หน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโบราณแห่งน้ี ซ่ึงชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคล่ือนไหวของพระ
 อาทิตย ์จากนั้นอิสระใหท้่านถ่ายรูปกบั El Castillo ซ่ึงชาวมายาสร้างไวเ้ป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้
 ต่อสู้กบัผูรุ้กราน มีความสูงทั้งส้ิน 7.5 เมตร อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้างอีกแห่ง
 ของชาวมายาโบราณ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแคนคูน (Cancun)  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Emporio Hotel & Suite Cancun**** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีแ่ปด แคนคูน – ฮาวานา (ประเทศคิวบา) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแคนคูน เพื่อเช็คอิน 
10.51 น. ออกเดินทางจากสนามบินแคนคูน สู่ สนามบินโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Airport) กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา 
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Airport) กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา 

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


 

 

 น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) อนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัเพื่อยอ้นร าลึกถึง
ประวติัศาสตร์ของคิวบา น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานท่ี
สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อร าลึกถึงวีรบุรุษชาวคิวบา จากนั้นน าท่านชมจตุัรัสแห่งการปฎิวติั
คิวบา (Revolution Square) และ จตุัรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบ
ชายฝ่ังท่ีมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงหากมาในช่วงเยน็ๆจะพบวา่มีผูค้นออกมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั
อย่างคึกคกั ไม่วา่จะเป็นการปาร์ต้ีสังสรรค์ ตกปลา หรือแมแ้ต่การลงเล่นน ้ าทะเล นอกจากน้ีแลว้บนถนนมาเล
คอนยงัเป็นท่ีตั้งของอาคารส าคญัๆเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ ตึกรามบา้นช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั H10 Panorama Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

วนัทีเ่ก้า ฮาวานา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าท่ีเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของ

ประเทศคิวบา ปัจจุบนักรุงฮาวานาไดก้ลายเป็นมีช่ือเสียงในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม และ
สถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณยา่นเมืองเก่าฮาวานาและป้อมปราการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดินทางสู่ยา่น คาซา บลนัคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ให้ท่านไดถ่้ายภาพกบั
รูปป้ันพระเยซูคริสตท่ี์ตั้งตระหง่านอยูก่ลางเนินเขา ริมอ่าวฮาวานา หนัพระพกัตร์สู่เมืองฮาวานา ซ่ึงท่านมองเห็น
ไดใ้นระยะไกล น าท่านชมยา่นเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ยา่นท่องเท่ียวหลกัท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซ่ึงส่วน
ใหญ่ถูกสร้างข้ึนโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นยา่นท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค 
(Baroque Style) และสไตลนี์โอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซ่ึงอาคารหลายหลงัไดช้ ารุดทรุดโทรมลงไปในช่วง
ศตวรรษท่ี 20 แต่ในช่วงหลงัๆก็ไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่อีกคร้ัง น าท่านเดินเล่นสู่จตุัรัสวิหาร (Cathedral Square) 
น าท่านเขา้ชมวหิารฮาวานา ซ่ึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิในกรุงฮาวานา 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่พลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจตุัรัสเก่าแก่ท่ีสร้างเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมือง เพื่อใชป้้องกนัการรุกรานจาก



 

 

ขา้ศึกและโจรสลดัในอดีต น าท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนส
โกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลในสมยัโคโลเนียล ยงัคงสีสัน
และสะทอ้นให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปไดเ้ป็นอย่างดี น าท่านชมจตุัรัส
ซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซ่ึงในอดีตเป็นสถานท่ีในการคา้ขายและเปล่ียนสินคา้ และเป็นท่ีเก็บ
สินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านชมบา้นของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหน่ึงวีรบุรุษชาวอาร์เจนตินาอนัเป็นท่ี
รักยิง่ของชาวคิวบา แพทยแ์ละนกัปฏิวติัเพื่ออุดมคติในการปฏิรูปการปกครองของคิวบา   

   

 
 

น าท่านถ่ายรูปกบั คาปิโทลิโอ (Capitolio) อาคารรูปโดมสูง อดีตใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐสภา และเป็นอาคารทรงโดม
สูงท่ีสร้างคลา้ยคลึงกบัอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตนัดีซี ของสหรัฐอเมริกา จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑบ์า้น
เฮมิงเวย ์(Hemingway Home Museum) หรือ เออร์เนสต ์มิลเลอร์ เฮมิงเวย ์(Ernest Miller Hemingway) นกัเขียน
ชาวอเมริกนัช่ือดงัของโลกท่ีหลงใหลในประเทศคิวบา จนตดัสินใจยา้ยมาอยูใ่นคิวบานานกวา่ 5 ปีและในปี พ.ศ. 
2497  เขาไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผูส่ื้อข่าวสงครามโลกคร้ังท่ี 2  น าท่านชมประวติัและของ
สะสมของนกัเขียนรางวลัโนเบลท่านน้ี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินพร้อมชมโชวพ์ื้นเมือง Tropicana Show 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั H10 Panorama Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีสิ่บ ฮาวานา – ซานตา คลารา  – เซียนฟวยโกส – ตรินิแดด 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) (ระยะทาง 278 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมือง

หลวงของจงัหวดัวิลลาคลารา ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัห้าของคิวบา น าท่านชมอนุสารณ์สถาน เช เกวารา 
(Che Guevara Memorial) นกัปฏิวติัลทัธิมากซ์ นายแพทย ์นกัเขียน ผูน้ านกัรบกองโจร นกัการทูต และนกัทฤษฎี
การทหารชาวอาร์เจนตินา เป็นบุคคลส าคัญคนหน่ึงจากการปฏิวติัคิวบา ภาพใบหน้าของเขาได้กลายเป็น

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


 

 

สัญลกัษณ์ท่ีพบไดท้ัว่ไปของวฒันธรรมต่อตา้นและการกบฏ และเป็นตราตน้แบบท่ีรู้จกักนัเป็นสากลภายใน
วฒันธรรมประชานิยม ส าหรับ เช เกบาราออกจากคิวบาในปี ค.ศ. 1965 เพื่อจะก่อให้เกิดการปฏิวติัคอมมิวนิสต์
ในประเทศอ่ืนอีก คร้ังแรกในคองโก-กินชาซาแต่ไม่ประสบความส าเร็จ และคร้ังต่อมาในโบลิเวีย ท่ีน่ีเขาถูก
กองทพัโบลิเวยีซ่ึงมีซีไอเอ สนบัสนุนอยูจ่บั และถูกประหารชีวิตโดยไม่ผา่นกระบวนการยุติธรรม เชไดรั้บเลือก
จากนิตยสารไทม์ให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลผูท้รงอิทธิพลท่ีสุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ส่วนภาพถ่ายของเขาท่ีมีช่ือ
ว่า นักรบกองโจรผูเ้ป็นวีรบุรุษ (Guerrillero Heroico) และถ่ายโดยอลัเบร์โต กอร์ดา ก็ไดรั้บการยกย่องจาก
สถาบนัวิทยาลยัศิลปะแมริแลนด์ว่าเป็น "ภาพถ่ายท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก" อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชม
ประวติัวีรบุรุษแห่งคิวบา จากนั้นน าท่านชมพิพิธภณัฑ์ทางทหารแห่งเมืองซานตาคลารา (Armored Train) ซ่ึงได้
เก็บรวบรวมรถไฟ และ รถท่ีใชใ้นการท าสงครามซานตาคลารา (Battle of Santa Clara) ในปี 1958 ไดเ้วลาน า
ท่านชมสวนไวดอล (Vidal park) อนัเป็นท่ีตั้งของหมู่อาคารแบบโคโลเนียลท่ียงัคงความสวยงามจวบจนปัจจุบนั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เป็น
เมืองทางชายฝ่ังตอนใตข้องประเทศคิวบา เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเซียนฟวยโกส ช่ือเมืองน้ีตั้งตามช่ือของนาย
พลโฮเซ่ เซียนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซ่ึงเป็นผูป้กครองเมืองน้ีในช่วงแรก  เมืองน้ีมีส่งออกน ้ าตาลเป็น
สินคา้ออก และโคลมับสัเดินทางมาส ารวจพบสถานท่ีแห่งน้ีเป็นคนแรก ต่อมามีการตั้งถ่ินฐานใน ค.ศ. 1738 จน
อาณานิคมของชาวฝร่ังเศสไดส้ร้างเมืองน้ีข้ึนใน ค.ศ. 1819 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิค มีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่ง
ดีเยี่ยม องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองเซียนฟวยโกส เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2005 น าท่านชมเมืองเก่า
และจตุัรัสโฮเซ่ มาร์ติ (Jose Marti Park) ซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย น าท่านถ่ายรูปกบั ศาลาวา่
การเมือง จากนั้นน าท่านเดินเล่นบนถนนพราโด (Prado Promenade) น าท่านถ่ายรูปกบัโรงละครเก่าแก่ท่ีสุดใน
คิวบา Tomas Terry Theater  อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองตรินิแดด 
(Trinidad) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Brisas Trinidad Del Mar Hotel *** หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีสิ่บเอด็ ตรินิแดด – กามากูเอย์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ใน จงัหวดัซงัตีสปีรีตุส  ประเทศคิวบา ท่ีถูกข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกในปี 1988 ก าลงัจะครบรอบ 500 ปี ของการก่อตั้งเมืองในปี 2015 แมจ้ะก่อตั้งมานานเกือบ 5 
ศตวรรษ แต่วถีิชีวติและสภาพบา้นเมืองของตรินิแดด ยงัคงมนตเ์สน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกบัหยุดเวลาเอาไว ้ส่วน
อาคารเก่าแก่ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น และตกแต่งอยา่งหรูหราดว้ย เพดานสไตล์มูเดจาร์ กระเบ้ือง
เคลือบจากประเทศฝร่ังเศส และพื้นหินอ่อนจากอิตาลี ลว้นเป็นผลมาจากความมัง่คัง่ในยุคท่ีอุตสาหกรรมน ้ าตาล
ก าลงัเฟ่ืองฟูในสมยัศตวรรษท่ี 19 น าท่านชมจตุัรัสหลกั (Main Square) ซ่ึงเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีลอ้มรอบไป
ดว้ยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง จากนั้นน าท่านชม จตุัรัสซานตาแอนนา และจตุัรัส สาม
แยก (Santa Ana & Three Crosses Square) ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมโบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งตรินิแดด (Holy Trinidad 
Church) น าท่านชมหอคอยอิสนากา (Iznaga Tower) สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “นาคสั 
อิสนากา” ซ่ึงสร้างหอคอยแห่งน้ีข้ึนเพื่อใชใ้นการควบคุมและดูทาสท่ีมาจากแอฟริกา ท่ีเขา้มาท างานในไร่ออ้ย
กวา่ 30,000 คน ซ่ึงหอคอยแห่งน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงประวติัศาสตร์อนัน่าสะเทือนใจในการมาเป็นทาสในไร่ออ้ย
ของทาสชาวแอฟริกนัในสมยัอุตสาหกรรมผลิตน ้าตาลของคิวบารุ่งเรือง 

 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกามากเูอย ์(Camaguey) (ระยะทาง 265 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็นเมือง
หลวงของจงัหวดักามากูเอย์  ตั้งอยูต่อนกลางของประเทศคิวบา เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ 
เมืองดั้งเดิมมีช่ือวา่ ซานตามารีอาเดลเปร์โตเดลปรินซีเป เดิมเมืองน้ีเป็นเมืองติดชายฝ่ังทะเลก่อตั้งราว ค.ศ. 1515 
แต่ถูกโจรสลดัโจมตีอย่างต่อเน่ือง จึงไดย้า้ยเมืองเขา้มาในเกาะ เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมเวสต์
อินดีสของสเปนเม่ือตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และในปี 2008 เมืองเก่าแห่งกามากูเอยไ์ดรั้บการข้ึนทะเบียนให้
เป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่ Santa Maria Camaguey**** หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
วนัทีสิ่บสอง กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองกามากเูอย ์(Camaguey) เป็น 1 ใน 7 เมืองท่ีก่อตั้งข้ึนโดยชาวสเปนท่ีเขา้มาล่าอาณานิคมในคิวบา
ในยุคแรกๆ ประมาณปี ค.ศ. 1528 และไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง นีโอคลาสสิค, 
อาร์ตเดโค, นีโอ–อาร์ตนูโว และ Rationalism ตลอดจนความสามารถในการอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
แบบดั้งเดิมของเมืองน้ีท าให้องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 2008 น าท่านชม
เมืองเก่าแห่งกามากูเอย ์ชม พลาซา ซานฮวน เดอ ดิออส (Plaza San Juan De Dios) จตุัรัสท่ีไดรั้บการขนานนาม
วา่สวยท่ีสุดในคิวบา โดดเด่นดว้ยสีสันของอาคาร โบสถ์ และ โรงพยาบาลซานฮวน เดอ ดิโอส สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 
1728 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์ในสไตลบ์าโรค- โคโลเนียล จากนั้นน าท่านชมพลาซา เดอ คาร์เมน (Plaza Del 
Carmen) จตุัรัสท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารโคโลเนียลสีพาสเทล จากนั้นน าท่านชม Centro Storico, Casa Natal 
del Mayor (Ignacio Agramonte) และ Inglesia de Nuestra Senora de la Merced โบสถ์เก่าแก่ในกามากูเอยท่ี์สร้าง
ข้ึนคร้ังแรกใน ค.ศ. 1601 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกแห่งน้ีตามอธัยาศยั 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบายาโม (Bayamo) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัแกรนด์มา ทางตะวนัออกของประเทศคิวบา เป็นเมืองเล็กๆท่ีเป็นเมืองข้ึนของสเปนในยุคล่า
อาณานิคมเช่นเดียวกนั ดงันั้นสถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัของเมืองจึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโค
โลเนียล น าท่านชมโบสถ์อิเกรเซียส ปาโรคูเอล มายอร์ เดอ ซาน ซาวลัดอร์ (Iglesia Parroquial Mayor de San 
Salvador) เป็นโบสก์เก่าแก่สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1514 และไดรั้บการบูรณะเร่ือยมาตั้งแต่ปี 1740 ดา้นหนา้โบสถ์คือ
พลาซ่า เดล ฮิมโน เนชัน่แนล (Plaza del Himno National) สถานท่ีแห่งแรกท่ีไดมี้การขบัร้องเพลงชาติคิวบา “La 
Bayamesa” ในปี 1868 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ Torre de San Juan Evangelista สร้างข้ึนในช่วงการ
แรกของการสร้างเมืองบายาโม และถูกไฟไหมค้ร้ังใหญ่ในปี 1869 น าท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ของคิวบา Anthem Square, Nico Lopez Park, Cespedes Park ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
เมืองซานเตียโก เดอ คิวบา (Santiago De Cuba) ระยะทาง 129 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.  

  ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Imperial or Casa Granda Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีสิ่บสาม ซานเตียโก เดอ คิวบา – ฮาวานา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมเมืองซานเตียโก เดอ คิวบา (Santiago De Cuba) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของคิวบา ตั้งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศคิวบา และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งของคิวบา เป็นเมืองท่ีห้า ท่ีถูกสเปนคน้พบ
ในช่วงการล่าอาณานิคม น าท่านชมพิพิธภณัฑ์บา้นผูพ้ิชิต (Casa de Diego Velazquez) เป็นบา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
คิวบา เร่ิมสร้างข้ึนในปี 1516 แลว้เสร็จในปี 1530 และไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 19 จากนั้นน าท่าน
ชมสวนเชสเปเดส (Cespedes park) ลานกวา้งท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ศาสนา และสังคม น าท่านชมโบสถ์
ซานติอาโก (Santiago Church) ท่ีสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ไดเ้วลาน าท่านชมค่ายทหารมอนคาดา (Moncada 
Barracks) ตั้งช่ือตาม นายพลกิลเลอมอง มอนคานา (Guillermon Moncana) วีรบุรุษแห่งสงครามอิสรภาพ ใน
วนัท่ี 26 กรกฎาคม ฐานท่ีตั้งถูกโจมตีโดยกลุ่มปฏิวติัติดอาวุธท่ีน าโดย ฟิเดล คาสโตร การโจมตีในคร้ังน้ีเป็น



 

 

จุดเร่ิมตน้แห่งการปฏิวติัคิวบา วนัท่ีมีการโจมตีถูกน ามาเป็นช่ือท่ีใช้เรียกวา่ Movimiento 26 หรือ M26-7 ซ่ึงใน
ท่ีสุดสามารถโค่นลม้การปกครองแบบเผด็จการของฟูเซนซิ โอ บาติสตา (Fulgencio Batista) ในปีค.ศ. 1959 

 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชม ปราสาท San Pedro de la Roca del Morro Castle ป้อมปราการป้องกนัเมืองท่าซานติอาโก เดอ คิวบา 
ป้อมปราการแห่งน้ีออกแบบ โดย Giovanni Battista Antonelli วิศวกรรมทหาร ชาวอิตาลี ในปีค.ศ. 1637 และได้
ก่อสร้างในนามของผูว้า่ราชการของเมือง สร้างข้ึนเพื่อป้องกนัการรุกรานของโจรสลดัและขา้ศึกศตัรูในสมยัก่อน 
เดิมป้อมแห่งน้ีเป็นป้อมปราการขนาดเล็ก แต่ไดมี้การบูรณะและสร้างให้ใหญ่ข้ึนระหวา่งปี 1590 – 1610 เน่ือง
ดว้ยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เป็นตวัอย่างของสถาปัตยกรรมทางทหารแบบสเปน-
อเมริกนั ผนวกกบังานวิศวกรรมในยุคเรเนซองส์ จึงท าให้องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้ป้อมปราการแห่งน้ี
เป็นมรดกโลกในปี 1997 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของป้อมแห่งน้ีตามอธัยาศยั  

16.00 น น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ซานเตียโก เดอ คิวบา เพื่อเช็คอิน 
18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก เดอ คิวบา สู่สนามบิน โฮเซ่ มาร์ติ กรุงฮาวานา โดยเท่ียวบิน CU 203 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
20.10 น. เดินทางถึงสนามบิน โฮเซ่ มาร์ติ กรุงฮาวานา จากนั้นน าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั H10 Panorama Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีสิ่บส่ี ฮาวานา – อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน โฮเซ่ มาร์ติ เพื่อเช็คอิน 
09.20 น. ออกเดินทางจากสนามบิน โฮเซ่ มาร์ติ ประเทศคิวบา สู่ กรุงอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK183 (ใชเ้วลาบินประมาณ 



 

 

16.40 ชัว่โมง)  

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

 
วนัทีสิ่บห้า อสิตันบูล 
 

09.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล กระเป๋าเชคทรู สู่กรุงเทพมหานคร 
 น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอยา่ง

สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ี
สุลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจน
การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  บลั
ยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบั
ตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ย
ห้องต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั ซ่ึงแขวนไวอ้ย่าง
โดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า 
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่สุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงั
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจน
เสียหายอยา่งหนกัมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส
ซ่ึงท าใหเ้กิดการเดินทางไปมาระหวา่งฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากข้ึน ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วน
แลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ 
ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้ง
อนัเล่ืองช่ือของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับูล  



 

 

20.10  น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64  (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 
วนัทีสิ่บหก กรุงเทพมหานคร 
 
09.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 

16 วนั เม็กซิโก – ควิบา 
ราคาทัวร์ 189,900 บาท: 15-30 มิ.ย./ 13-28 ก.ค./ 10-25 ส.ค./ 14-29 ก.ย. / 14-29 ต.ค./  

16 พ.ย. – 1 ธ.ค. / 14- 29 ธ.ค. 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย. – ธ.ค. 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 189,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 20,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 179,900 

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

100,000 – 140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-LAX//HAV-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 35,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริก  7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2561) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ  
 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 20 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว เมก็ซิโก – คิวบา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 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, ค่าวซ่ีาคิวบา 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 

 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกค้าจะต้องยืน่วซ่ีา และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่าน้ัน ทางบริษัทมีบริการกรอกเอกสารเพือ่ยื่นวซ่ีา และมี

ค่าวซ่ีา + ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท  )  ส าหรับโปรแกรมนี้สามารถใช้วซ่ีาอเมริกาเข้าเม็กซิโกได้ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

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

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 90 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60-89 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 30-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-29 วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

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


 

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  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  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหม ู
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

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 บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาควิบา  
(Single entry เข้า-ออกคร้ังเดียวเท่าน้ัน) 

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-10 วนัท าการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหนา้ขนาด 3 ซม. จ านวน 2 รูป พื้นฉาก

หลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวม
แวน่สายตา (รูปหา้มเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วซ่ีาท่ีเคยได)้ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  


