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   198,000. - 
(มัดจ ำ 50,000. -) 

ก ำหนดวันเดินทำง 06 – 18 เม.ย. 61 04 – 16 พ.ค. 61 

08 – 20 มิ.ย. 61 13 – 25 ก.ค. 61 10 – 22 ส.ค. 61 

14 – 26 ก.ย. 61 12 – 24 ต.ค. 61 09 – 21 พ.ย. 61 07 – 19 ธ.ค. 61 

# แวะพักนครลอสแองเจลิส 1 คืน และแวะช้อปปิ้งก่อนกลับ  
# ชมวิหำรเมโทรโพลิทัน วิหารที่ใหญ่ที่สุดในเขตลาตินอเมริกา ที่ใช้เวลาสร้างนานเกือบสามศตวรรษ 
# ชมพีระมิดแห่งพระอำทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก   
# ชมพีระมิดแห่งเวทมนต์ (Magician’s Pyramid) เป็นพีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล 

 

Mexico 13 Days 
เม็กซิโก 13 วัน 

 
 

วันท่ี 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส (พักที่แอลเอ 1 คืน) 
วันท่ี 2 : ลอสแองเจลสิ – เม็กซิโกซติี้ – จตรุัสพลำซ่ำมำยอร์ 
วันท่ี 3 : เม็กซิโก ซิตี้ – เกำดำลเูป้ – เทโอทฮิัวคำน – ชมกำรแสดงพ้ืนเมืองเม็กซกิัน 
วันท่ี 4 :   เม็กซิโก ซิตี้ – แทกซ์โก 
วันท่ี 5 :   แทกซ์โก – ลอ่งเรอืชมอ่ำวอคำปุลโก – ชมกำรกระโดดหน้ำผำทีเ่สีย่งชีวติ 
วันท่ี 6 :   อคำปุลโก – เม็กซโิก ซติี้ – เมริดำ (บินภำยในประเทศ) 
วันท่ี 7 :   เมริดำ – คำบำห์ – อูซบำล – น่ังรถม้ำชมเมืองเมรดิำยำมค่ ำคืน 
วันท่ี 8 :   เมริดำ – ชิเชน อิทซำ – แคนคูน (พักที่แคนคูน เมืองริมทะเล 3 คืน) 
วันท่ี 9 :   แคนคูน – สกำเรต็ – วำ่ยน้ ำในแม่น้ ำใต้ดิน – แคนคูน 
วันท่ี 10 :   แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน 
วันท่ี 11 :   แคนคูน – ลอสแองเจลิส – แวะช้อปป้ิงของฝำกก่อนกลับ 
วันท่ี 12 :  ลอสแองเจลสิ  – ไทเป  
วันท่ี 13 :   ไทเป – กรุงเทพฯ 
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 วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส 
 

09.20 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6 
11.15 น.  ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเที่ยวบินที่ CI 834  
15.55 น.  เดินทางถึง ไทเป เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
17.10 น.  ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ CI 006 

    ********  เดนิทำงข้ำมเสน้แบง่เวลำสำกล ********* 

14.10 น.  เดินทางถึง ลอสแองเจลิส (Los Angeles) แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทสหรัฐอเมริกา หรือที่
รู้จักในชื่อแอลเอ (L.A.) เมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hilton Lax Airport หรือเทียบเท่ำ  
  

วันท่ี 2   ลอสแองเจลิส – เม็กซิโก ซิตี้ – จตุรัสพลำซ่ำมำยอร์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box / น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน   
07.00 น. ออกเดินทางจาก ลอสแองเจลิส เที่ยวบินที่ UA 274  / รับประทำนอำหำรเช้ำบนเครื่อง 
12.45 น. เดินทางถึง เม็กซิโกซิตี้ (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ใน

หุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ **เวลาที่เม็กซิโก ช้ากว่าที่ลอสแองเจลิส 2 ชม.**  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย   ชม วิหำรเมโทรโพลิทัน วิหารที่ใหญ่ที่สุดในเขตลาตินอเมริกา ที่ใช้เวลาสร้างนานเกือบสามศตวรรษ 
  ชม เทมโปล มำยอร์ (Templo Mayor or Major Temple)  อดีตวัดหลักของพวกแอสเท็ค โดย

ตัววัดเองโดนท่าลายเกือบหมดสิ้นโดยพวกนักล่าอาณานิคมชาวสเปนเมื่อครั้งเข้ามายึดครองเม็กซิโก
และสเปนได้เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างทับบริเวณเทมโปล มายอร์  

  เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชำติ ซึ่งจัดแสดงภาพเขียน เครื่องเซรามิกและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ซึ่ง
ผลงานส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่สมัยอาณาจักรแอซเทค 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี 3  เม็กซิโก ซิตี้ – เกำดำลูเป้ – เทโอทิฮัวคำน – ชมกำรแสดงพ้ืนเมืองเม็กซิกัน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น่าท่านเข้าชม โบสถ์เกำดำลูเป้ (Basilica De Guadalupe) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ทั่วโลก
เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ทั่วโลก เมื่อได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา  
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเทโอทิฮัวคำน (Teotihuacan) เมืองที่เป็นที่ตั้งของโบราณสถานเก่าแก่
ตั้งแต ่ ยุคพรีฮิสแปนิค ที่มีชื่อเสียง  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์) 
บ่าย ชมพีระมิดแห่งพระอำทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก  

ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (Pyramid of The Moon)  อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเทโอทิฮัวคาน มี
ขนาดเล็กและเตี้ยกว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจแลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่ง
ดวงจันทร์มีความสูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื่องจากตั้งอยู่บนระดับพ้ืนดินที่สูงกว่านั่นเอง  
/  น ำท่ำนเดินผ่ำนบริเวณที่เรียกว่ำ Avenue of Dead ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็น
ถนนทอดยาวจากปากทางเข้าไปจรดด้านใต้ของเขตพีระมิด / น่าท่านชมการหัตถกรรมแบบพื้นเมือง 
ชมวิธีกำรท ำเหล้ำเตกิล่ำ (Tequila) ซึ่งเป็นเหล้าเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ท่าจากต้นอากาเว่ 
ซึ่งมีมากในเม็กซิโก 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  / ลิ้มรสเครื่องดื่มต้นต ำรับเม็กซิกัน “มำกำริต้ำ” 
(Magaritta) พร้อมชมกำรแสดงพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน กำรเล่นดนตรีแบบเม็กซิกันที่เรียกว่ำ 
“มำริอำชิ” (Mariachis) ซึ่งเป็นวงดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกำยแบบ
เม็กซิกัน มีทั้งไวโอลิน, ทรัมเป็ท, กีต้ำร์ 

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่ำ 

**หมำยเหตุ** คืนนี้ กรุณำจัดกระเป๋ำ Overnight Bag 1 คืน ส ำหรับเช็คอินเข้ำที่พักคืนต่อไป 
 

วันท่ี 4  เม็กซิโก ซิตี้ – กูเอร์นำบำกำ –  แทกซ์โก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแทกซ์โก (Taxco) เมืองที่ในอดีตเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่า
เหมืองแร่ เ งิน ค้นพบโดย Jose De La Borda ระหว่ำงทำงแวะชมเ มือง  กู เอร์นำบำกำ 
(Cuernavana) ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรม  / แวะชมโบสถ์ใจกลางเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนมือง 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองแท็กซ์โก เมืองที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงที่ 1,800 เมตร เหนือระดับน้่าทะเล แต่เดิม

มีชื่อว่า Taxco De Alarcon เคยเป็นเมืองหลวงแห่งการท่าเหมืองเงินของเม็กซิโก 
ชม โบสถ์ ซำนตำ พริสกำ (Cathedral De Santa Prisca) โบสถ์สไตล์บาร็อก 
น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณจัตุรัสบอร์ดำ (Plaza Borda) จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองแท็กซ์โก ซึ่ง  เต็มไป
ด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ โดยเฉพาะร้านเครื่องเงิน 
อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Posada De La Mision หรือเทียบเท่ำ       

 

วันท่ี 5  แทกซ์โก – อคำปุลโก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอคำปุลโก (Acapulco) เมืองท่าที่ส่าคัญในอดีต เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงใน
เรื่อง  ของความเป็นเมืองตากอากาศ หาดทรายขาว น้่าทะเลใส มีรีสอร์ทสวยงามมากมาย  
ระหว่ำงทำงผ่ำน เมือง อิกัวลำ (Iguala) เป็นเมืองที่ใช้ในสถานที่ประชุมในการใช้ธงชาติเม็กซิโกผืน
แรกในปี ค.ศ. 1821  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
บ่าย น่าท่านชม วิหำรประจ ำเมือง อคำปุลโก (Acapulco Cathedral) เป็นสัญลักษณ์ที่ส่าคัญและมี

ชื่อเสียงที่สุดของเมืองอคาปุลโก  
16.00 น. น ำท่ำนล่องเรือเพื่อชมควำมงดงำมของอ่ำวอคำปุลโก ใช้เวลาในการล่องอ่าวอคาปุลโกประมาณ 2 

ชั่วโมง พร้อมชมการแสดงบนเรือ 
 พิเศษ !! บีไลน์ทัวร์บริกำรเครื่องดื่มส ำหรับทุกท่ำนตลอดกำรล่องเรือ ให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย 

เช่น น้่าส้ม, น้่าอัดลม, เบียร์, เตกิล่า, เหล้ารัม เป็นต้น  
19.30 น.  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ชม กำรกระโดดหน้ำผำที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ ซึ่งถือ

เป็นกิจกรรมสุดยอดที่ท่ำนจะพลำดไม่ได้ 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Elcano หรือเทียบเท่ำ  
 

วันท่ี 6  อคำปุลโก – เม็กซิโก ซิตี้ – เมริดำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระให้ท่านได้ว่ายน้่าบริเวณชายหาดส่วนตัวของโรงแรมหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน 
18.44 น.  ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ AM 314 
20.00 น.  เดินทางถึง เม็กซิโก ซิตี้ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
21.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเมริดำ โดยเที่ยวบินที่ AM 647 
23.32 น.  เดินทางถึง เมืองเมริดำ (Merida) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน เมืองเมริดาได้ชื่อว่า “เมืองสีขำว” 

(The White City) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและปลอดภัยที่สุดในประเทศเม็กซิโก 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  Hyatt Regency Merida หรือเทียบเท่ำ  
 

วันท่ี 7   เมริดำ – คำบำห์ – อูซบำล – น่ังรถม้ำชมเมืองเมริดำยำมค่ ำคืน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำบำห์ (Kabah) เมืองที่อยู่ในรัฐยูคาทัน  
ชม Mayan Arch สถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายัน ซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางของ
เมือง / ชม Temple of Chaac ซึ่งเป็นวิหารที่เชื่อกันว่าสร้างอุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งสายฝน  
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  น ำเดินทำงสู่ เมืองอูซมำล (Uxmal) เมืองโบราณคดีที่ส่าคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิคในทวีป
อเมริกา / ชม พีระมิดแห่งเวทมนต์ (Magician’s Pyramid) เป็นพีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล คือ
สูงประมาณ 47 เมตร  ท่านสามารถเดินขึ้นชม พีระมิดได้ 

  ชม Nunnery Quadrangle จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่ง
ด้วยหน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย  ชม จัตุรัสโซคำโล่ (Zocalo or Plaza Mayor) หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม เท็ม

โปล มำยอร์ (Templo Mayor) มหาวิหารศักดิ์สิทธิที่ชาวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ ศูนย์กลาง
จักรวาล จึงสร้างปีรามิดคู่ไว้เพ่ือการสักการะเทพแห่งสงคราม Huitzilopochtli และเทพแห่งฝนและ
การเกษตร Tlaloc ก่อนที่ชาวสเปนจะเผาท่าลายในปี1521 ปัจจบันได  ้รับการบูรณะและ ประกาศ
ให  ้เป็นมรดกโลกของ UNESCO 

17.45 น.  น ำท่ำนนั่งรถม้ำชมควำมงำมยำมรำตรีของเมืองเมริดำ  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  Hyatt Regency Merida หรือเทียบเท่ำ 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วันท่ี 8    เมริดำ – ชิเชน อิทชำ – แคนคูน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำเดินทำงสู ่เมืองชิเชน อิทซำ (Chichen Itza) ล่าสุดได้รับการ โหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย  
ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้ำคูคุลคำน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็น
ผู้สร้างมนุษย์ เป็นพีระมิดแบบขั้นบันได โดยปลายของบันไดจะท่าเป็นรูปหัวงู ทุก ๆ วันที่ 21 
มีนาคมและวันที่  21 กันยายนของทุกปี  จะมีปรากฏการณ์พิเศษคือ (Spring and Autumn 
Equinox) นักท่องเที่ยวจะแห่กันมาเพ่ือชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเลื้อยจากยอดพีระมิดลงมา
ด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของ
พระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวมายันคิดค้นขึ้น 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้่าทะเล  

ใส และเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงส่าหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก และ เคยใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงาม
จักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีที่คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการประกวด) 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่ำ 
   

วันท่ี 9  แคนคูน – สกำเล็ต (เตรียมชุดว่ำยน้ ำ) – แคนคูน 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสกำเร็ต (Xcaret) สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ / ชม โชว์ Papantla ของ

ชนเผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก / ชม สวนนิเวศวิทยำโบรำณคดี (Archeo-Ecological 
Park) เป็นสวนนิเวศน์ที่ด่าเนินการและเป็นเจ้าของโดยเอกชน / ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลายภายในสกาเร็ต ทั้งกิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้่า เช่น หมู่บ้านมายัน วัฒนธรรม
ของเผ่ามายัน ชมสนาม Ball Game กีฬาที่เล่นในพิธีกรรมของมายัน ซึ่งเล่นกันมากว่า 3,500 ปี 
มาแล้วในหมู่ภูมิภาคเมโสอเมริกา (Meso America) / ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำ (Coral Reef 
Aquarium) ซึ่งได้รวบรวมปะการังนานาชนิด / ชม เสือจำกัวร์ เสือพูม่ำ (Jaguars and Pumas) 
สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่ามายา / ชม สมเสร็จ (Tapir) , ลิงสไปเดอร์ (Spider 
Monkey)  , ปลำฉลำมขี้เซำ (Sleepy Shark) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์) 
บ่าย แนะน่าท่านว่ายน้่าใน แม่น้ ำใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็นแม่น้่าสายเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้พ้ืนดิน

ทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้่าในแม่น้่าใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเสื้อชูชีพเตรียมให้
ท่านส่าหรับการว่ายน้่าใต้ดิน เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด 

  เดินทำงกลับสู่เมืองแคนคูน  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี 10  แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทูลัม (Tulum) เมืองส่าคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองที่มีโบราณสถาน  
ตั้งอยู่ในรัฐควินทานารู เป็นเมืองที่มีความงดงามเนื่องจากตั้งอยู่บนหน้าผาที่หันหน้าออกสู่ทะเล
แคริบเบียน อดีตเมืองทูลัมเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน 
เข้ำชม วิหำรทูลัม ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาริมทะเลแคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถานมากมาย  
อาทิ  El Castille ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่และส่าคัญที่สุด มีบันไดขนาดกว้างเพ่ือขึ้นสู่วิหาร, วิหารแห่ง
เทพเจ้า ซึ่งมีรูปสลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทำงกลับสู่ เมืองแคนคูน 
15.00 น. อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ให้ท่านได้ว่ายน้่าทะเลแคริบเบียน หรือ สระว่ายน้่าของโรงแรมตามอัธยาศัย  
17.00 น. น่าท่าน ชมเมืองแคนคูน และแวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของ เมืองแคนคูน 
19.00 น.  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี 11  แคนคูน – ลอสแองเจลิส (แวะช้อปปิ้ง) – ไทเป 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box / น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
07.45 น.  ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ UA 1653  
11.00 น.  เดินทางถึง ลอสแองเจลิส **เวลาที่ลอสแองเจลิส ช้ากว่าที่แคนคูน 3 ชม.** 
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย 
บ่าย  น ำท่ำนช้อปปิ้งที่ เบเวอรี่ เซ็นเตอร์ (Beverly center) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง

สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ อาทิเช่น Louis Vuitton , Burberry ,Fendi , Gucci , Prada , Ann Taylor , 
BCBGMAXAZRIA , Giuseppe Zanotti Design , Macy’s , Saint Laurent , Uniqlo , Michael 
Kors , OMEGA Boutique , XXI Forever และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน   
20.30 น.   น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
 

วันท่ี 12  ลอสแองเจลิส – ไทเป  
 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CI 007 
 

********  เดินทำงข้ำมเส้นแบ่งเวลำสำกล ********* 
 

วันท่ี 13  ไทเป – กรุงเทพฯ 
 

05.00 น.  เดินทางถึง ฮ่องกง เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
07.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CI 833 

10.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

************************************* 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ เม็กซิโก 13 วัน 9 คืน (CX) 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ 
2. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
6. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. หัวหน้าทัวร์คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ่านวยความสะดวกที่สนามบิน 
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้่าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้่าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น่้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส่าหรับถือข้ึนเครื่อง 

(Baggage) น้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท่าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์   
3. ค่าวีซ่าอเมริกา 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 50,000 บำท    
พร้อมส่งส่าเนาใบโอนเงินและส่าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย ์

06 – 18 เม.ย. 61 04 – 16 พ.ค. 61 08 – 20 มิ.ย. 61 13 – 25 ก.ค. 61 

10 – 22 ส.ค. 61 14 – 26 ก.ย. 61 12 – 24 ต.ค. 61 09 – 21 พ.ย. 61 07 – 19 ธ.ค. 61 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   198,000. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   193,000. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ   188,000. - 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   28,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com


  Update 15/12/2017 

  Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095         9 

 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
 KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
 KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน่าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์
เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร ์02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผูส้่ง และ
ผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ่ากัด” 

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินใหผู้้ช่าระเงินมัดจ่าภายใน 15 วัน
ท่าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา่พร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ่า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท่าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา่พร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ่า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเท่านั้น) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค่านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช่ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้่า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 
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