
 

 

 

 

เม็กซิโก – ควิบา 11 วนั  

 

 

เปิดทริป... เที่ยวบินสู่ เม็กซิโก และ ควิบา โดย เตอร์กชิ แอร์ไลนส์ 

เร่ิมต้น…. 149,900 บาท  

เม็กซิโก ซิตี ้– เตโอติฮัวคนั - เมรีดา – อูซมาล – คาบาห์ – เมืองโบราณชิเชนอทิซา  
(ปิระมิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)  

เมืองโบราณตูลมั – แคนคูน – ฮาวานา  
ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 14-24 ก.พ. / 20-30 ม.ีค./ 1-11 พ.ค. / 12-21 มิ.ย. / 3-13 ก.ค. 2563 

        7-17 ส.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 155,900 บาท : 10-20 เม.ย. 2563 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



 

 

 

เม็กซิโก – ควิบา 11 วนั 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – อสิตันบูล – เม็กซิโก ซิตี ้(พกัค้าง 2 คืน) 
 

07.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน Q (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี  8 หรือ 9 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชค็อินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน  TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้าและอาหารกลางวนั 
ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

15.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK181 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล (สนามบินแห่งใหม่ ท่ีติดอนัดบัใหญ่ท่ีสุดของโลกหากเปิดครบทุกเฟส) มีสินคา้ให้เลือกซ้ือ
มากมาย  

20.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่ กรุงเมก็ซิโกซิต้ี ประเทศเมก็ซิโก (ใชเ้วลาบินประมาณ 15 ชัว่โมง) 
********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 



 

 

 

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค ่า บนเคร่ืองบิน 
 

วันท่ีสอง เม็กซิโกซิตี ้ – เตโอติฮัวคัน – วิหารพระแม่มารีแห่งกวัดาลูป  
 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงเมก็ซิโกซิต้ี ประเทศเมก็ซิโก  
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั (Teotihuacán) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น า
ท่านชมปิระมิดโบราณขนาดใหญ่ท่ียงัอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ปัจจุบนันักโบราณคดียงัไม่สามารถสรุปไดว้่าใคร
เป็นผูส้ร้างโบราณสถานแห่งน้ี รวมทั้งจุดประสงคใ์นการสร้างและการล่มสลายของอาณาจกัรก็ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั 
น าท่านชมปิระมิดสุริยนั (The Pyramid of the Sun) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณโบราณสถานแห่งน้ี 
ด้วยความสูง 63.5 เมตร ซ่ึงเป็นปิระมิดท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากปิระมิดแห่งเมืองโซลูลาแห่ง
เม็กซิโก และ ปิระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต์ จากนั้นน าท่านชม ปิระมิดจนัทรา (The Pyramid of the Moon)  ซ่ึง
อนุญาตใหน้กัท่องเท่ียวขึ้นไดแ้ค่คร่ึงหน่ึงของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮวัคนั แห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1987 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญ่อลงัการของปิระมิดของชาวมายา 
ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกัวลาดูป เพื่อน าท่านเข้าชมโบสถ์พระแม่มารีอันศักด์ิสิทธ์ิแห่งกัวดาลูป 
(Basilica De Guadalupe) เป็นโบสถท่ี์ชาวคริสตเ์ช่ือวา่ตอ้งมาเยอืนสักคร้ังในชีวิต ซ่ึงภายในท่ีแห่งน้ีประกอบดว้ย 
โบสถห์ลงัเก่าและ โบสถห์ลงัใหม่ สร้างขึ้นเพื่อการแสวงบุญของคริสตศ์าสนิกชน และเรียกไดว้า่โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิ
แห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงในลิสต์รายช่ือสถานท่ีแห่งการแสวงบุญท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในโลก ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองเมก็ซิโกซิต้ี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านชมโซกาโล (Zócalo) หรือบริเวณจตัุรัสกลางเมืองของกรุงเมก็ซิโกซ่ึงเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี 
(Palacio Nacional) และมี ส่ิ งก่อสร้างสวยงามสไตล์โคโลเนียล  อาทิ เช่น  โบสถ์  Cathedral Metropolitan



 

 

 

จัตุรัส  Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes อาคารท่ีท าการไปรษณีย์ เป็นต้น และน าท่านเข้าชม
โบราณสถาน Templo Mayor ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างหลกัของเมืองโบราณช่ือ Tenochtitlan ของชาวแอซเทค 
ก่อนท่ีจะถูกท าลายโดยสเปน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) 
 

วันท่ีสาม  เม็กซิโกซิตี ้ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (National Museum of Anthropology) ท่ีรวบรวมเอาศิลปวตัถุ

และปิระมิดจ าลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโกมาไวใ้นท่ีเดียวกนั เช่น มายนั 
แอซเทค โอเมกา น าท่านชมร่องรอยความรุ่งเรืองของชนเผ่าต่างๆจากขา้วของท่ีสะสมไวใ้นพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี 
จากนั้ นน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History) ในปราสาทชาปุล เตเปค 
(Chapultepec Castle) ซ่ึงตั้ งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ท าให้นอกจากจะได้เรียนรู้
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมัยก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวติัการปกครองแล้ว 
นกัท่องเท่ียวยงัจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของเมืองหลวงจากจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง  อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามของเมืองเมก็ซิโกซิต้ีจากมุมสูง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านผ่านชมอนุสาวรียน์างฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la Independencia) อีกหน่ึงแลนด์มาร์กของเม็กซิโกซิต้ี 
เป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่ดา้นบนมีรูปป้ันนางฟ้าสีทอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบ
หน่ึงร้อยปีของเม็กซิโก เม่ือปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) น าท่านชม โชชิมิลโก (Xochimilco) เป็นสถานท่ีท่ีถูกขนาน
นามใหเ้ป็น “ตลาดน ้าสไตลเ์มก็ซิกนั” ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเม็กซิโกซิต้ี ท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเช่าเรือทอ้งแบน
ท่ีมีสีสันสวยงาม (Trajineras) เพื่อล่องลดัเลาะไปตามคลองเลก็ๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกบัดนตรีพื้นเมืองจากเหล่า
มาริอาช่ี (Mariachi) และซ้ืออาหารเคร่ืองด่ืมและของท่ีระลึกพื้นเมืองจากเรือพ่อคา้แม่คา้ไดด้ว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชมโชวพ์ื้นเมือง 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) 
 



 

 

 

 
วันท่ีส่ี  เมริดา – อูซมาล – คาบาห์ 
 

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

ท่ี AM420 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมริดา 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.15 ช.ม.) เมืองโบราณท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1996 เน่ืองจาก
เป็นเมืองโบราณท่ีคงความสมบูรณ์ของโบราณสถานท่ีสร้างโดยชนเผ่ามายาโบราณ เมืองอูซมาลสันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นประมาณ 850-925 ปีก่อนคริสตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซ่ึงเป็นผูป้กครองชาวมายาในแถบ
ตะวนัตกของคาบสมุทรยูคาทาน ปัจจุบันเมืองโบราณแห่งน้ียงัคงสภาพของกลุ่มอาคารโบราณกว่า 15 กลุ่ม
อาคารท่ีกระจดักระจายในระยะความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงแบ่งห้องต่างๆออกเป็นหลายห้องทั้งส าหรับพระ 
และ ชนชั้นปกครอง ซ่ึงแต่ละหอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอ านาจและความยิง่ใหญ่ของผูอ้าศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผ่ามายา แปลว่า สร้างสามคร้ัง ในสถาปัตยกรรมท่ี
เรียกว่า Puuc style  คือสร้างให้ฝาผนงัส่วนล่างเป็นแบบเรียบๆ แต่เหนือขึ้นไปสลกัดว้ยรูปหนา้กากของพระเจา้
องคต์่างๆท่ีเผ่ามายานบัถือบูชา 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 โครงสร้างทั้งหมดเป็นหินชอลค์สีชมพูซ่ึง ยงัคงมี



 

 

 

สภาพดี ตามต านานเล่าวา่ ปิระมิดแห่งน้ีสร้างขึ้นภายในคืนเดียวโดยคนแคระท่ีมีอ านาจของนกัมายากล แต่ความ
จริงปิระมิดถูกสร้างขึ้นถึงห้าคร้ัง แต่ละคร้ังก็สร้างคร่อมลงไปบนโครงสร้างท่ีมีอยูเ่ดิม จากนั้นน าท่านชมวงัแห่ง
เจา้ผูค้รองนคร (Governor’s palace) ซ่ึงสร้างอยู่ใกลก้ับปิระมิดแห่งเวทยม์นต์ อาคารแห่งน้ีมีด้วยกันสามแห่ง
เช่ือมด้วยรอยโคง้หรือ arches จมูกท่ีโคง้ยาวใหญ่เหมือนงวงช้างของเทพเจ้า Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็น
ลกัษณะพิเศษของสถานท่ีน้ี จากนั้นน าท่านชมจตัุรัสนันเนรี (Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวท่ีสร้าง
ลอ้มรอบจตัุรัส ซ่ึงสามารถขดุคน้และคงสภาพสถาปัตยกรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ น าท่านชมความยิง่ใหญ่และความ
มหศัจรรยข์องเมืองโบราณเก่าแก่กวา่พนัปี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

 
  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายา เป็นเมืองโบราณท่ีใหญ่

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

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

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

วันท่ีห้า  เมริดา – ชิเชน อทิซา (เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเมริดา (Merida) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง 

หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเมก็ซิโก โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐ
และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula) น าท่านชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza 
Grande) จตัุรัสใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นจุดศูนยก์ลางของยา่นประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมริดา นอกจากน้ี
แล้ว พลาซ่า แกรนด์เด ยงัเป็นท่ีตั้ งของสวนสาธารณะกลางท่ีถูกล้อมรอบด้วยอาคารประวติัศาสตร์ท่ีน่า
ประทบัใจ โดยสถานท่ีส าคญัท่ีตั้งอยู่บนจตัุรัสแห่งน้ีไดแ้ก่ วิหาร พิพิธภณัฑศิ์ลปะร่วมสมยั  พระราชวงัเก่า และ



 

 

 

หอนาฬิกา ไดเ้วลาน าท่านผ่านชมถนน กาซ่า มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายตน้ไมท่ี้มีความสวยงามและยงั
เป็นถนนท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานท่ีส าคญั รวมไปถึงเหล่าอาคารท่ีถือว่าเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองเมริดาอีกดว้ย   

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
 น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณชิเชน-อิทซา (Chichen-Itza Archaeological Site) เมืองหลวงของชาวมายนัหรือชาว
 มายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 
 ดาราศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาตร์ จนกระทัง่ชาวสเปนได้เขา้มาล่าอาณานิคมในแถบทะเลแคริบเบ้ียนใน 
 ช่วงศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบันเป็นโบราณสถานท่ีมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากและได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
 องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1988 รวมถึงไดรั้บการโหวตคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
 ของโลกยุคใหม่เม่ือวนัท่ี 7 เดือน 7 ปี 2007 อีกดว้ย น าท่านชมปิระมิดแห่งเทพเจา้คูคุลคาน (เทพเจา้สูงสุดของ
 ชาวมายาซ่ึงเป็นผูส้ร้างมนุษย)์ ซ่ึงถือเป็นปิระมิดแห่งสุดทา้ยและเป็นปิระมิดท่ีกล่าวไดว้า่ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของอาราย
 ธรรมมายาดว้ย จากนั้นน าท่านชมวิหารชคั มุล (รูปป้ันซ่ึงเป็นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงท่ีเต็มไปดว้ยเสา
 หลายพนัตน้และลานกวา้งท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชนในอดีต ชิเชน อิทซา เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิหาร
 จ านวนมากซ่ึงพวกมายาไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจา้ผูท้รงกระหายพระโลหิต ตวัวิหารรูปร่างคลา้ย 
 ปิระมิดยอดตดั ก่อสร้างซ้อนกนัเป็นชั้นๆ บนเน้ือท่ีราว 6.4 ตร.กม. วิหารท่ีใหญ่สุดมีช่ือว่า มหาวิหารแห่งนกัรบ 
 สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหล่ียมทึบสูงขึ้นไปใช้เป็นท่ีท าพิธีสังเวยเทพเจ้า 
 อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความมหศัจรรยข์องปิระมิดแห่งชิเชน อิทซา  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mayaland Hotel **** หรือเทียบเท่า  



 

 

 

วันท่ีหก  ชิเชน อทิซา – เมืองโบราณตูลมั – แคนคูน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณตูลมั (Tulum Archeological Site) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2.40 ชัว่โมง) หรือช่ือเดิมรู้จกักันในภาษาพื้นเมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)” 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองท่ี เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายาช่วงศตวรรษท่ี  13-15 เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้ ง 
อยูติ่ดกบัชายทะเลและเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในอดีต แต่ตอ้งล่มสลายลงภายหลงัจากท่ีตกเป็นอาณานิคมของสเปน  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณตูลมัแห่งอาณาจกัรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซ่ึงตั้งอยู่ริมหน้า
 ผาติดกบัทะเลแคริบเบ้ียน นับเป็นหน่ึงในเมืองโบราณแห่งสุดทา้ยก่อนท่ีอารายธรรมมายาจะสูญส้ินลงในช่วง
 ศตวรรษท่ี 15 หลงัการรุกรานของชาวสเปนซ่ึงล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยู่ในขณะนั้น อาณาจกัรมายา เป็น
 อาณาจกัรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นท่ีบริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเก่ียวกบัเบลีซและกวัเตมาลา และมีความ
 รุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนยก์ลางอยู่ท่ีนครวากา ซ่ึงปัจจุบนัคือ เปรู ชาวมายาใช้
 อกัษรภาพในการบนัทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถท านายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจนัทรุปราคา
 ได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักท าปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขาย
 เกลือ หยก และเคร่ืองป้ันดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จกัใช้ลอ้และไม่รู้จกัการถลุงแร่ ซ่ึงแสดงว่าชาวมายาด ารงชีวิต
 เหมือนมนุษยหิ์นท่ีรู้จกัใช้เพียงไม ้กระดูกสัตว ์หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง น าท่านชม Temple of 
 Fresco หน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโบราณแห่งน้ี ซ่ึงชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคล่ือนไหวของพระ
 อาทิตย ์จากนั้นอิสระใหท้่านถ่ายรูปกบั El Castillo ซ่ึงชาวมายาสร้างไวเ้ป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้
 ต่อสู้กบัผูรุ้กราน มีความสูงทั้งส้ิน 7.5 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้างอีกแห่ง
 ของชาวมายาโบราณ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแคนคูน (Cancun)  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Emporio Hotel & Suite Cancun**** หรือเทียบเท่า  
 

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


 

 

 

วันท่ีเจ็ด 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 
 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 าท่านชมจตัุรัสแห่งการปฎิวติั
คิวบา (Revolution Square) และ จตัุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบ
ชายฝ่ังท่ีมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงหากมาในช่วงเยน็ๆจะพบว่ามีผูค้นออกมาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั
อย่างคึกคกั ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ต้ีสังสรรค์ ตกปลา หรือแมแ้ต่การลงเล่นน ้ าทะเล นอกจากน้ีแลว้บนถนนมาเล
คอนยงัเป็นท่ีตั้งของอาคารส าคญัๆเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ ตึกรามบา้นช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมลิ้มลองเมนูกุง้มงักรคิวบา 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Melia Havana Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) 
 

วันท่ีแปด  ฮาวานา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าท่ีเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของ

ประเทศคิวบา ปัจจุบนักรุงฮาวานาไดก้ลายเป็นมีช่ือเสียงในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สถาปัตยกรรม และ
สถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าฮาวานาและป้อมปราการท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1982 น าท่านเดินทางสู่ย่าน คาซา บลนัคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ให้ท่านไดถ้่ายภาพกบั
รูปป้ันพระเยซูคริสตท่ี์ตั้งตระหง่านอยูก่ลางเนินเขา ริมอ่าวฮาวานา หันพระพกัตร์สู่เมืองฮาวานา ซ่ึงท่านมองเห็น
ได้ในระยะไกล น าท่านชมย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเท่ียวหลกัท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซ่ึงส่วน
ใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นยา่นท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค 
(Baroque Style) และสไตลนี์โอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซ่ึงอาคารหลายหลงัไดช้ ารุดทรุดโทรมลงไปในช่วง



 

 

 

ศตวรรษท่ี 20 แต่ในช่วงหลงัๆก็ไดมี้การบูรณะขึ้นใหม่อีกคร้ัง น าท่านเดินเล่นสู่จตัุรัสวิหาร (Cathedral Square) 
น าท่านเขา้ชมวิหารฮาวานา ซ่ึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิในกรุงฮาวานา 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่พลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจตุัรัสเก่าแก่ท่ีสร้างเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมือง เพื่อใชป้้องกนัการรุกรานจาก
ขา้ศึกและโจรสลดัในอดีต น าท่านเท่ียวชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนส
โกใ้ห้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลในสมยัโคโลเนียล ยงัคงสีสัน
และสะทอ้นให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปไดเ้ป็นอย่างดี น าท่านชมจตัุรัส
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 าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Melia Havana Hotel **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) 
 

วันท่ีเก้า ฮาวานา  - อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

 

06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาวานาเพื่อเช็คอิน 
09.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮาวานา สู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK183 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
 

วันท่ีสิบ  อสิตันบูล – กรุงเทพ 
 

09.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล  
 น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า 

(Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงั
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจน
เสียหายอย่างหนกัมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัส
ซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้น
แลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

14.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินอิสตนับูล 
 อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีตามอธัยาศยั  
 (หากท่านไม่ตอ้งการท่องเท่ียวอิสตนับูลในวนัน้ี ทางทวัร์ท าเงินคืนให้ท่านละ 1,000 บาท กรุณาแจง้ล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกวา่ 20 วนั ก่อนเดินทาง) 
17.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK58 (ใชเ้วลาบิน 8 ชัว่โมง)  
 สายการบินมีบริการอาหารค ่าระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วันท่ีสิบเอด็  กรุงเทพมหานคร   
 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 เม็กซิโก – ควิบา 11วนั  
ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 14-24 ก.พ. / 20-30 มี.ค./ 1-11 พ.ค. / 12-21 มิ.ย. / 3-13 ก.ค. 2563 

  7-17 ส.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 155,900 บาท : 10-20 เม.ย. 2563 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.พ. – ส.ค. 2563 สงกรานต ์2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 149,900 155,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 20,000 20,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 145,900 151,900 

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

110,000-130,000 110,000-130,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-MEX//HAV-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 32,000 36,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
▪ ในเม็กซิโกและคิวบาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) 

ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. ได ้2 ใบ (TK)  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว เมก็ซิโก – คิวบา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ใบ ได ้2 ใบ) 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินภายใน AM ไดน้ ้าหนกักระเป๋า 1 ใบ 20 กก. เท่านั้น 
▪ 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 ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ, ค่าวีซ่าคิวบา 



 

 

 

▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเมก็ซิโก เน่ืองจากสามารถใชว้ีซ่าอเมริกาดงัต่อไปน้ีเขา้ประเทศเมก็ซิโกได ้

Mexico Visa: No visa required for holders of a valid visa issued by Canada, USA, United Kingdom or a Schengen 
Member State (ท่านสามารถใชว้ีซ่าแคนาดา / วีซ่าอเมริกา / วีซ่า องักฤษ และ วีซ่าเชงเกน้แบบ Multiple 1 year visa) 

▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 90 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (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 าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (กรณีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่านจะมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพิ่ม) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

 

 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (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 บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

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

▪ โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั
ในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  ICAO  

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 



 

 

 

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

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

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

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น 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 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาควิบา  
(Single entry เข้า-ออกคร้ังเดียวเท่าน้ัน) 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป 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...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้ 

3. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
4. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื่น

เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- 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)   



 

 

 
บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  
 

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com  

 

 

แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง  

 เม็กซิโก – ควิบา 11วนั  
ราคาทัวร์ 149,900 บาท   14-24 ก.พ.2563      20-30 มี.ค.2563 1-11 พ.ค.2563 
     12-21 มิ.ย.2563      3-13 ก.ค. 2563  7-17 ส.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 155,900 บาท    10-20 เม.ย. 2563 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


