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NT066
ทวัรเ์ม็กซโิก ควิบา 11 วัน 7 คนื (TK)
ทัวรเ์ม็กซโิก , 11 วัน 7 คนื ,

Mayaland Hotel  , Galeria Plaza Reforma Hotel  , Hacienda Uxmal Hotel  , Emporio Hotel & Suite Cancun
 , Melia Havana Hotel

เม็กซโิกซติ ี- ควิบา - เตโอตฮิวัคนั - วหิารพระแมม่ารแีหง่กวัดาลปู - เมรดิา - อูซมาล
(ปิระมดิแหง่ชนเผา่มายา เมอืงมรดกโลก และ 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม)่

คาบาห ์- ชเิชน อทิซา - เมอืงโบราณตูลมั - แคนคูน - ฮาวานา - อสิตนับูล

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร - อสิตนับูล - เม็กซโิก ซติี

07.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

09.25 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.15 ชวัโมง)
เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับจอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง **สายการบนิฯมบีรกิาร อาหารเชา้และอาหารกลางวัน
ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุกี

15.50 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง เทยีวบนิ TK181 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลู
(สนามบนิแหง่ใหม่ ทตีดิอันดับใหญ่ทสีดุของโลกหากเปิดครบทกุเฟส) มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย

20.50 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล สู ่กรุงเม็กซโิกซติ ีประเทศเม็กซโิก (ใชเ้วลาบนิประมาณ 15 ชวัโมง)



********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******
สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนั และ อาหารค่าํ บนเครอืงบนิ

วนัท ี2
เม็กซโิกซติ ี- เตโอตฮิวัคนั - วหิารพระแมม่ารแีหง่กวัดาลปู

04.10 น.
เดนิทางถงึ กรุงเม็กซโิกซติ ีประเทศเม็กซโิก นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเตโอตฮิวัคนั (Teotihuacán)  (ระยะทาง 48 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.)
นําทา่นชมปิระมดิโบราณขนาดใหญ่ทยัีงอยู่ในสภาพทสีมบรูณ์ ปัจจบัุนนักโบราณคดยัีงไม่สามารถสรุปไดว้า่ใครเป็นผูส้รา้งโบราณสถานแหง่นี
รวมทังจดุประสงคใ์นการสรา้งและการลม่สลายของอาณาจักรก็ยังไม่เป็นทแีน่ชดั

นําทา่นชม ปิระมดิสรุยินั (The Pyramid of the Sun) ซงึเป็นสงิกอ่สรา้งทใีหญ่ทสีดุในบรเิวณโบราณสถานแหง่นี ดว้ยความสงู 63.5 เมตร
ซงึเป็นปิระมดิทใีหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากปิระมดิแหง่เมอืงโซลลูาแหง่เม็กซโิก และ ปิระมดิแหง่กซีา่ของอยีปิต์

จากนันนําทา่นชม ปิระมดิจนัทรา (The Pyramid of the Moon) ซงึอนุญาตใหนั้กทอ่งเทยีวขนึไดแ้คค่รงึหนงึของความสงู
เมอืงโบราณเตโอตฮัิวคัน แหง่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 1987
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความยงิใหญ่อลังการของปิระมดิของชาวมายา

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกวัลาดปู เพอืนําทา่นเขา้ชม โบสถพ์ระแมม่ารอีนัศกัดสิทิธแิหง่กวัดาลปู (Basilica De Guadalupe)
เป็นโบสถท์ชีาวครสิตเ์ชอืวา่ตอ้งมาเยือนสกัครังในชวีติ ซงึภายในทแีหง่นีประกอบดว้ย โบสถห์ลังเกา่และ โบสถห์ลังใหม่
สรา้งขนึเพอืการแสวงบญุของครสิตศ์าสนกิชน
และเรียกไดว้า่โบสถศั์กดสิทิธแิหง่นีเป็นอกีหนงึในลสิตร์ายชอืสถานทแีหง่การแสวงบญุทสํีาคัญอกีแหง่หนงึในโลก
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเม็กซโิกซติี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นชม โซกาโล (Zócalo) หรือบรเิวณจัตรัุสกลางเมอืงของกรุงเม็กซโิกซงึเป็นทตัีงของทําเนียบประธานาธบิด ี(Palacio Nacional)
และมสีงิกอ่สรา้งสวยงามสไตลโ์คโลเนียล อาทเิชน่ โบสถ ์Cathedral Metropolitanจัตรัุส Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes
อาคารททํีาการไปรษณีย ์เป็นตน้

นําทา่นเขา้ชม โบราณสถาน Templo Mayor ซงึเป็นหนงึในสงิกอ่สรา้งหลักของเมอืงโบราณชอื Tenochtitlan ของชาวแอซเทค
กอ่นทจีะถูกทําลายโดยสเปน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Galeria Plaza Reforma Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เม็กซโิกซติี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑม์านุษยวทิยาแหง่ชาต ิ(National Museum of Anthropology) ทรีวบรวมเอาศลิปวัตถุและปิระมดิจําลอง
รวมทังอารายธรรมเกา่แกข่องชนเผา่โบราณตา่งๆในเม็กซโิกมาไวใ้นทเีดยีวกัน เชน่ มายัน แอซเทค โอเมกา
นําทา่นชมร่องรอยความรุ่งเรืองของชนเผา่ตา่งๆจากขา้วของทสีะสมไวใ้นพพิธิภัณฑแ์หง่นี



จากนันนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร(์National Museum of History) ในปราสาทชาปลุเตเปค (Chapultepec Castle)
ซงึตังอยู่บนเนนิเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมอืง
ทําใหน้อกจากจะไดเ้รียนรูเ้กยีวกับประวัตศิาสตรข์องเม็กซโิกตังแตส่มัยกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึยุคหลังการปฏวัิตกิารปกครองแลว้
นักทอ่งเทยีวยังจะไดช้มววิทวิทัศนข์องเมอืงหลวงจากจดุชมววิทสีวยทสีดุแหง่หนงึ
อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามของเมอืงเม็กซโิกซติจีากมุมสงู

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นผา่นชม อนุสาวรยีน์างฟ้าแหง่อสิรภาพ (Ángel de la Independencia) อกีหนงึแลนดม์ารก์ของเม็กซโิกซติี
เป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่ดา้นบนมรีูปปันนางฟ้าสทีอง ถูกสรา้งขนึเพอืเฉลมิฉลองการประกาศอสิรภาพครบรอบหนงึรอ้ยปีของเม็กซโิก เมอืปี ค.ศ.
1911 (พ.ศ. 2454)

นําทา่นชม โชชมิลิโก (Xochimilco) เป็นสถานททีถีูกขนานนามใหเ้ป็น “ตลาดน้าํสไตลเ์ม็กซกินั” ตังอยู่ทางตอนใตข้องเม็กซโิกซติี
ทนีีนักทอ่งเทยีวสามารถเชา่เรือทอ้งแบนทมีสีสีนัสวยงาม (Trajineras) เพอืลอ่งลัดเลาะไปตามคลองเล็กๆ
พรอ้มเพลดิเพลนิไปกับดนตรีพนืเมอืงจากเหลา่มารอิาช ี(Mariachi) และซอือาหารเครืองดมืและของทรีะลกึพนืเมอืงจากเรือพอ่คา้แม่คา้ไดด้ว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ พรอ้มชมโชวพ์นืเมอืง

ทพีกั
Galeria Plaza Reforma Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมรดิา - อซูมาล - คาบาห์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

06.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเม็กซโิกซติ ีเพอืเช็คอนิ

08.05 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิเม็กซโิกซติ ี(MEX) สู ่สนามบนิเมรดิา (MID) โดย สายการบนิแอรโ์รเม็กซโิก เทยีวบนิท ีAM420
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช.ม.)

10.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมรดิา

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณอซูมาล (Uxmal Archaeological sites) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ช.ม.)
เมอืงโบราณทไีดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1996
เนืองจากเป็นเมอืงโบราณทคีงความสมบรูณ์ของโบราณสถานทสีรา้งโดยชนเผา่มายาโบราณ เมอืงอูซมาลสนันษิฐานวา่สรา้งขนึประมาณ 850-925
ปีกอ่นครสิตกาล และถูกปกครองโดยตระกลูชยุ ซงึเป็นผูป้กครองชาวมายาในแถบตะวันตกของคาบสมุทรยูคาทาน
ปัจจบัุนเมอืงโบราณแหง่นียังคงสภาพของกลุม่อาคารโบราณกวา่ 15 กลุม่อาคารทกีระจัดกระจายในระยะความยาวกวา่ 2 กโิลเมตร
ซงึแบง่หอ้งตา่งๆออกเป็นหลายหอ้งทังสําหรับ พระ และ ชนชนัปกครอง ซงึแตล่ะหอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอํานาจและความยงิใหญ่ของผูอ้าศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม เมอืงโบราณอซูมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผา่มายา แปลวา่ สรา้งสามครัง ในสถาปัตยกรรมทเีรียกวา่ Puuc style
คอืสรา้งใหฝ้าผนังสว่นลา่งเป็นแบบเรียบ  ๆแตเ่หนือขนึไปสลักดว้ยรูปหนา้กากของพระเจา้องคต์า่งๆทเีผา่มายานับถอืบชูา
สงิทแีปลกไปจากทอีนืๆในรัฐยูคาตานคอื อูซมาลไม่ม ีcenote “ซโีนต”ี หรือบอ่น ้าํ ทนีอกจากมไีวสํ้าหรับเก็บน ้าํแลว้ ยังใชเ้ป็นทบีวงสรวงอกีดว้ย
ชาวมายาในแถบนีสรา้งทเีก็บน ้าํสําหรับฤดรูอ้น แทนบอ่น ้าํทมีายาเผา่อนืใช ้
ทปีระตทูางเขา้มทีอ่น ้าํทมีลัีกษณะเป็นหนา้กากแตม่ทีสํีาหรับเก็บน ้าํดา้นใต ้นอกจากนีตามหมู่อาคารจะมรีูปสลักเทพเจา้แหง่น ้าํฝน Chac Mool
อยู่มากมายก็เนืองจากขาดแคลนน ้าํ จงึตอ้งมกีารขอพรขอน ้าํจากพระเจา้



นําทา่นชม ปิระมดิแหง่เวทยม์นต ์(Pyramid of the Magician) ซงึสรา้งเป็นชนัๆทังหมด 5 ชนั เป็นปิระมดิทสีงูเดน่ทสีดุในเมอืงโบราณแหง่นี
โครงสรา้งทังหมดเป็นหนิชอลค์สชีมพซูงึ ยังคงมสีภาพด ีตามตํานานเลา่วา่
ปิระมดิแหง่นีสรา้งขนึภายในคนืเดยีวโดยคนแคระทมีอํีานาจของนักมายากล แตค่วามจรงิปิระมดิถูกสรา้งขนึถงึหา้ครัง
แตล่ะครังก็สรา้งคร่อมลงไปบนโครงสรา้งทมีอียู่เดมิ

จากนันนําทา่นชม วงัแหง่เจา้ผูค้รองนคร (Governor’s palace) ซงึสรา้งอยู่ใกลก้ับปิระมดิแหง่เวทยม์นต์
อาคารแหง่นีมดีว้ยกันสามแหง่เชอืมดว้ยรอยโคง้หรือ arches จมูกทโีคง้ยาวใหญ่เหมอืนงวงชา้งของเทพเจา้ Chac Mool เห็นเดน่แตไ่กล
เป็นลักษณะพเิศษของสถานทนีี

จากนันนําทา่นชม จตัรุสันนัเนร ี(Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวทสีรา้งลอ้มรอบจัตรัุส
ซงึสามารถขดุคน้และคงสภาพสถาปัตยกรรมไดอ้ย่างสมบรูณ์ นําทา่นชมความยงิใหญ่และความมหัศจรรยข์องเมอืงโบราณเกา่แกก่วา่พันปี
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณคาบาห ์(Kabah) เมอืงโบราณอกีแหง่ของชาวมายา
เป็นเมอืงโบราณทใีหญ่เป็นอันดับสองรองจากอูซมาลในเขตผนืแผน่ดนิยูคาทาน สถาปัตยกรรม
และหมู่อาคารโบราณในเมอืงนีเรียกไดว้า่ยังคงความสมบรูณ์และสวยงามยงิ

นําทา่นชม วหิารเทพเจา้แหง่ฝน (Temple of Chac Mool)  ซงึเป็นเทพเจา้ทชีาวมายาทอีาศัยในบรเิวณนีบชูามาก
เนืองจากทรีาบสงูยูคาทานเป็นพนืทคีอ่นขา้งแหง้แลง้และขาดน ้าํ ชาวมายาจงึบวงสรวงและบชูาเทพเจา้แหง่ฝนเพอืขอฝน
จากนันนําทา่นชมหมู่อาคาร วหิารโบราณทมีกีารแกะสลักรูปปันเทพเจา้ตา่งๆสําหรับประกอบพธิบีชูายัญ หรือ พธิกีรรมของชาวมายาในอดตี
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่าอัศจรรยแ์ละความสวยงามของเมอืงโบราณของชาวมายาในอดตีไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Hacienda Uxmal Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมรดิา - ชเิชน อทิซา (เมอืงมรดกโลก และ 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม)่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมรดิา (Merida) อกีหนงึเมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงและยังเป็นเมอืงหลวงของรัฐยูกาตัง หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน
31 รัฐของประเทศเม็กซโิก โดยตัวเมอืงนันตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐและยังเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan
Peninsula) 

นําทา่นชม พลาซา่ แกรนดเ์ด (Plaza Grande) จัตรัุสใจกลางเมอืงทมีชีอืเสยีงและเป็นจดุศนูยก์ลางของย่านประวัตศิาสตรท์สํีาคัญของเมรดิา
นอกจากนีแลว้ พลาซา่ แกรนดเ์ด ยังเป็นทตัีงของสวนสาธารณะกลางทถีูกลอ้มรอบดว้ยอาคารประวัตศิาสตรท์น่ีาประทับใจ
โดยสถานทสํีาคัญทตัีงอยู่บนจัตรัุสแหง่นีไดแ้ก ่วหิาร พพิธิภัณฑศ์ลิปะร่วมสมัย พระราชวังเกา่ และหอนาฬกิา 

นําทา่นผา่นชม ถนนกาซา่ มอนเตโค ่(Casa Montejo) ถนนสายตน้ไมท้มีคีวามสวยงามและยังเป็นถนนทสํีาคัญทสีดุของเมอืง
อกีทังยังเป็นทตัีงของอนุสรณ์สถานทสํีาคัญ รวมไปถงึเหลา่อาคารทถีอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเมรดิาอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชเิชน อทิซา (Chichen Itza) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) เมอืงโบราณชเิชน-อทิซา
(Chichen-Itza Archaeological Site) เมอืงหลวงของชาวมายันหรือชาว
มายาในเขตยูคาทานในชว่งกอ่นครสิตศ์ตวรรษทมีคีวามรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่วา่จะเป็นทางดา้นคณติศาสตร ์ดาราศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาตร ์จนกระทังชาวสเปนไดเ้ขา้มาลา่อาณานคิมในแถบทะเลแครบิเบยีนใน ชว่งศตวรรษท ี13
ปัจจบัุนเป็นโบราณสถานทมีคีวามสมบรูณ์เป็นอย่างมาก และไดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี 1988
รวมถงึไดรั้บการโหวตคัดเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่เมอืวันท ี7 เดอืน 7 ปี 2007 อกีดว้ย 



นําทา่นชม ปิระมดิแหง่เทพเจา้คคูลุคาน (เทพเจา้สงูสดุของชาวมายาซงึเป็นผูส้รา้งมนุษย)์
ซงึถอืเป็นปิระมดิแหง่สดุทา้ยและเป็นปิระมดิทกีลา่วไดว้า่ยงิใหญ่ทสีดุของอารายธรรมมายาดว้ย

จากนันนําทา่นชม วหิารชคั มุล (รูปปันซงึเป็นศลิปะแบบมายา)
และมหีอ้งโถงทเีต็มไปดว้ยเสาหลายพันตน้และลานกวา้งทใีชเ้ป็นทชีมุนุมของประชาชนในอดตี ชเิชน อทิซา
เป็นสว่นหนงึของมหาวหิารจํานวนมาก ซงึพวกมายาไดส้รา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ของเทพเจา้ผูท้รงกระหายพระโลหติ
ตัววหิารรูปร่างคลา้ยปิระมดิยอดตัด กอ่สรา้งซอ้นกันเป็นชนั  ๆบนเนือทรีาว 6.4 ตร.กม. วหิารทใีหญ่สดุมชีอืวา่
มหาวหิารแหง่นักรบสรา้งขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี12 ตรงกลางสรา้งเป็นปราสาทเหลยีมทบึสงูขนึไปใชเ้ป็นททํีาพธิสีงัเวยเทพเจา้
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความมหัศจรรยข์องปิระมดิแหง่ชเิชน อทิซา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Mayaland Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ชเิชน อทิซา - เมอืงโบราณตลูมั - แคนคนู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณตลูมั (Tulum Archeological Site) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชวัโมง)
หรือชอืเดมิรูจั้กกันในภาษาพนืเมอืงวา่ “เมอืงซามา (Zama) หรือนครแหง่แสง (City of Dawn)”
ซงึเป็นหนงึในเมอืงทเีคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายาชว่งศตวรรษท ี13 -15 เนืองจากเป็นเมอืงทตัีง
อยู่ตดิกับชายทะเลและเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญในอดตี แตต่อ้งลม่สลายลงภายหลังจากทตีกเป็นอาณานคิมของสเปน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม เมอืงโบราณตลูมัแหง่อาณาจกัรมายา (Tulum Ruins of Mayan City)
เมอืงโบราณซงึตังอยู่รมิหนา้ผาตดิกับทะเลแครบิเบยีน
นับเป็นหนงึในเมอืงโบราณแหง่สดุทา้ยกอ่นทอีารายธรรมมายาจะสญูสนิลงในชว่งศตวรรษท ี15
หลังการรุกรานของชาวสเปนซงึลา่อาณานคิมประเทศเม็กซโิกอยู่ในขณะนัน อาณาจักรมายาเป็นอาณาจักรโบราณในอเมรกิากลาง
มพีนืทบีรเิวณประเทศเม็กซโิกคาบเกยีวกับเบลซีและกัวเตมาลา และมคีวามรุ่งเรืองชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึ ค.ศ. 1502
มจีดุศนูยก์ลางอยู่ทนีครวากา ซงึปัจจบัุนคอื เปรู ชาวมายาใชอั้กษรภาพในการบันทกึ มคีวามสามารถทางดาราศาสตร์
จนสามารถทํานายเวลาเกดิสรุยิุปราคาและจันทรุปราคาไดล้ว่งหนา้เป็นเวลานาน รูจั้กทําปฏทินิใช ้รูจั้กประดษิฐเ์ลขศนูยใ์ชใ้นวชิาคณติศาสตร์
รูจั้กคา้ขาย เกลอื หยก และเครืองปันดนิเผา แตช่าวมายาไม่รูจั้กใชล้อ้และไม่รูจั้กการถลงุแร่
ซงึแสดงวา่ชาวมายาดํารงชวีติเหมอืนมนุษยห์นิทรีูจั้กใชเ้พยีงไม ้กระดกูสตัว ์หนิปนู และหนิทรายในการสรา้งเมอืง

นําทา่นชม Temple of Fresco หนงึในสงิกอ่สรา้งทมีชีอืเสยีงของเมอืงโบราณแหง่นี ซงึชาวมายาใชเ้พอืเฝ้าดกูารเคลอืนไหวของพระอาทติย์

จากนันอสิระใหท้า่นถ่ายรูปกับ El Castillo ซงึชาวมายาสรา้งไวเ้ป็นปราสาท หรือเสมอืนป้อมปราการไวต้อ่สูก้ับผูรุ้กราน มคีวามสงูทังสนิ 7.5 เมตร
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่าอัศจรรยข์องสงิกอ่สรา้งอกีแหง่ของชาวมายาโบราณ

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคนคนู (Cancun)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ในโรงแรม

ทพีกั
Emporio Hotel & Suite Cancun หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
แคนคนู - ฮาวานา (ประเทศควิบา)



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแคนคนู เพอืเช็คอนิ

10.51 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิแคนคนู สู ่สนามบนิโฮเซ มารต์ ิ(Jose Marti Airport) กรุงฮาวานา ประเทศควิบา

13.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโฮเซ มารต์ ิ(Jose Marti Airport) กรุงฮาวานา ประเทศควิบา นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงใหมแ่หง่กรุงฮาวานา (Modern Havana) อันเป็นทตัีงของสถานทสํีาคัญเพอืยอ้นรําลกึถงึประวัตศิาสตรข์องควิบา

นําทา่นถ่ายรูปกับ อนุสรณ์สถานโฮเซ มารต์ ิ(Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานทสีรา้งเป็นทาวเวอรร์ูปดาว สงู 109 เมตร
เพอืรําลกึถงึวรีบรุุษชาวควิบา

จากนันนําทา่นชม จตัรุสัแหง่การปฎวิตัคิวิบา (Revolution Square) และ จตัรุสัแหง่เกยีรตยิศ (Dignity Square)

ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลยีบชายฝังทมีคีวามยาวประมาณ 8 กโิลเมตร
ซงึหากมาในชว่งเย็นๆจะพบวา่มผีูค้นออกมาทํากจิกรรมตา่งๆร่วมกันอย่างคกึคัก ไม่วา่จะเป็นการปารต์สีงัสรรค ์ตกปลา
หรือแมแ้ตก่ารลงเลน่น ้าํทะเล นอกจากนีแลว้บนถนนมาเลคอนยังเป็นทตัีงของอาคารสําคัญๆเป็นจํานวนมาก ไดแ้ก ่ตกึรามบา้นชอ่งเกา่แก่
รวมไปถงึป้อมปราการเกา่แกท่เีป็นสว่นหนงึของมรดกโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ พรอ้มลมิลองเมนูกุง้มงักรควิบา

ทพีกั
Melia Havana Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
ฮาวานา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมอืงหลวงและเมอืงทา่ทเีป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิของประเทศควิบา
ปัจจบัุนกรุงฮาวานาไดก้ลายเป็นมชีอืเสยีงในดา้นประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสถานทตีา่ง ๆ
โดยเฉพาะบรเิวณย่านเมอืงเกา่ฮาวานาและป้อมปราการทไีดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982

นําทา่นเดนิทางสูย่่าน คาซา บลนัคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ใหท้า่นไดถ้่ายภาพกับ รูปปนัพระเยซูครสิต์
ทตัีงตระหงา่นอยู่กลางเนนิเขา รมิอ่าวฮาวานา หันพระพักตรส์ูเ่มอืงฮาวานา ซงึทา่นมองเห็นไดใ้นระยะไกล

นําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ฮาวานา (Old Havana) ย่านทอ่งเทยีวหลักทตัีงอยู่ใจกลางเมอืง ซงึสว่นใหญ่ถูกสรา้งขนึโดยชาวสเปนในชว่งปี
ค.ศ.1519 เป็นย่านทมีคีวามโดดเดน่ในเรืองอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และสไตลนี์โอคลาสสคิ (Neoclassic Style)
ซงึอาคารหลายหลังไดชํ้ารุดทรุดโทรมลงไปในชว่งศตวรรษท ี20 แตใ่นชว่งหลังๆก็ไดม้กีารบรูณะขนึใหม่อกีครัง

นําทา่นเดนิเลน่สู ่จตัรุสัวหิาร (Cathedral Square) นําทา่นเขา้ชม วหิารฮาวานา ซงึเป็นโบสถเ์กา่แกแ่ละศักดสิทิธใินกรุงฮาวานา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นสู ่พลาซา่ เดอ อารม์ หรือ จตัรุสัเกา่แก ่ทสีรา้งเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมอืง เพอืใชป้้องกันการรุกรานจากขา้ศกึและโจรสลัดในอดตี



นําทา่นเทยีวชมความงดงามของเมอืงเกา่ฮาวานา ทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก
ความสวยงามและสมบรูณ์ของหมู่อาคารทไีดรั้บอทิธพิลในสมัยโคโลเนียล
ยังคงสสีนัและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรืองและการลา่อาณานคิมในอดตีของชาวยุโรปไดเ้ป็นอย่างดี

นําทา่นชม จตัรุสัซานฟรานซสิโก (San Francisco Square) ซงึในอดตีเป็นสถานทใีนการคา้ขายและเปลยีนสนิคา้
และเป็นทเีก็บสนิคา้ในการคา้ขายทางเรืออกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นชม บา้นของ เช เกวารา (Che Guevara House) อกีหนงึวรีบรุุษชาวอารเ์จนตนิาอันเป็นทรัีกยงิของชาวควิบา
แพทยแ์ละนักปฏวัิตเิพอือุดมคตใินการปฏริูปการปกครองของควิบา 

นําทา่นถ่ายรูปกับ คาปิโทลโิอ (Capitolio) อาคารรูปโดมสงู อดตีใชเ้ป็นททํีาการรัฐสภา
และเป็นอาคารทรงโดมสงูทสีรา้งคลา้ยคลงึกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชงิตันดซี ีของสหรัฐอเมรกิา

จากนันนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑบ์า้นเฮมงิเวย ์(Hemingway Home Museum) หรือ เออรเ์นสต ์มลิเลอร ์เฮมงิเวย ์(Ernest Miller
Hemingway) นักเขยีนชาวอเมรกิันชอืดังของโลกทหีลงใหลในประเทศควิบา จนตัดสนิใจยา้ยมาอยู่ในควิบานานกวา่ 5 ปีและในปี พ.ศ. 2497
เขาไดรั้บรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผูส้อืขา่วสงครามโลกครังท ี2 นําทา่นชมประวัตแิละของสะสมของนักเขยีนรางวัลโนเบลทา่นนี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ พรอ้มชมโชวพ์นืเมอืง Tropicana Show

ทพีกั
Melia Havana Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
ฮาวานา - อสิตนับูล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

06.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาวานา เพอืเช็คอนิ

09.35 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิฮาวานา สู ่สนามบนิอสิตนับูล โดยเทยีวบนิ TK183

******* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******

วนัท ี10
อสิตนับูล - กรุงเทพ

09.05 น.
เดนิทางมาถงึ สนามบนิอสิตนับูล

นําทา่น ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา (The Black sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara)
ความยาวทังสนิประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตังแต ่500 เมตรจนถงึ 3 กโิลเมตร
ถอืวา่สดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทนีี นอกจากความสวยงามแลว้
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตังเรียงรายอยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี
วา่กันวา่จนกระทังถงึยุคของการนําเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่กรุงอสิตันบลูถูกถลม่จนเสยีหายอย่างหนักมากอ่นเลย
ทังนีเป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเอง ปี ค.ศ. 1973
มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซงึทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหวา่งฝังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขนึ
ขณะทลีอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไม่วา่จะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช ่หรือ บา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี
ซงึลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทังสนิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย

14.30 น.



นําทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิอสิตนับูล

อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีตามอัธยาศัย (หากทา่นไม่ตอ้งการทอ่งเทยีวอสิตันบลูในวันนี ทางทัวรทํ์าเงนิคนืใหท้า่นละ 1,000 บาท
กรุณาแจง้ลว่งหนา้)

17.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK58 ใชเ้วลาบนิ 8 ชวัโมง (สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํระหวา่งเทยีวบนิ)

วนัท ี11
กรุงเทพมหานคร 

07.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ม็กซโิก
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี1 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:29 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ม็กซโิก

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• ในเมก็ซโิกและควิบาสว่นใหญไ่มม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนอืงจากเตยีงจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง (TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้
กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK/AM (กระเป๋าเดนิทางน ้าํหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ใบ)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท  ีตามระบุ, คา่วซีา่ควิบา

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมคา่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้

อัตรานไีมร่วม

• คา่วซีา่เมก็ซโิก เนอืงจากสามารถใชว้ซีา่อเมรกิาดงัตอ่ไปนเีขา้ประเทศเมก็ซโิกได ้
• Mexico Visa : No visa required for holders of a valid visa issued by Canada, USA, United Kingdom or a Schengen Member State
(ท่านสามาถใชว้ซีา่แคนาดา / วซีา่อเมรกิา / วซีา่ องักฤษ และ วซีา่เชงเกน้แบบ Multiple 1 year visa)

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําใหท้่านดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพอืป้องกนัการสญูหาย

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์คา่เครอืงดมืมนิบิารแ์ละคา่ใชจ้่ายอนืๆทมีไิดร้ะบุ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระคา่ทัวร์

งวดท  ี1: สํารองทนีงัจา่ย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน หลงัไดร้บัการยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน
งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่90 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-59 วัน หกัคา่มดัจํา 50,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60-89 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 50,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่30-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่1-29 วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

• ***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี



ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง (กรณผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นจะมคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเพมิ)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้งพัก

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในอเมรกิา-แคนาดา จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั



โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ICAO

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมคีวามกวา้ง

• ( 9.75 นวิ ) + ยาว ( 21.5 นวิ ) + สงู ( 18 นวิ )

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย
ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน
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